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1Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

Անվ տան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն

 
Ար դյու նա վետ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը կար ևոր նշա նա կու թյուն 

ունի ժո ղովր դա վա րու թյան ո րա կի հա մար: Խորհր դա րան նե րը վե րահս կո ղա կան 
ի րենց գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց նում են մի շարք ե ղա նակ նե րով: Սույն ու սումնա սի րու-
թյունում Դուք կգտ նեք խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան բնույ թի և նպա տա կի 
մա սին տեղե կու թյուն ներ: Այս տեղ ման րա մասն ա ռան ձին ներ կա յաց ված են խորհր դա-
րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թա ցա կար գային փու լե րը (լի ա-
գու մար նիս տեր, հանձ նա ժո ղովներ, ան հատ խորհր դա րա նի ան դամներ), ի նչ պես նաև 
ներ կա յաց վում են ան վտան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան վե րահս-
կո ղու թյան բնա գա վառում տար բեր ե րկր նե րի լա վա գույն փոր ձից օ րի նակ ներ:

 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ 
ը նդհա նուր դի տար կումներ
 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան կար ևո րու թյու նը 
ժողովրդավարության հա մար

 Վեր ջին եր կու տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում բազ մա թիվ ե րկր ներ պաշ տո նա պես 
ընդու նել են պե տա կան կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի մո դե լը1: Դե պի 
ժո ղովր դա վա րու թյուն այս ան ցու մը հիմնա կա նում մարմնա վոր վում է քա ղա քա կան ան-
կա խու թյան և բազ մա կար ծու թյան մթ նո լոր տում կա նո նա վոր, ա զատ և ար դար ը նտրու-
թյուն նե րի կազ մա կերպ մամբ2: Թեև ներ կա յումս` պատ մու թյան ըն թաց քում ա վե լի շատ, 
քան ե րբ ևէ, կա ռա վա րու թյուն նե րը ձևա վոր վում են մր ցակ ցային ը նտ րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով, բազ մա թիվ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում կա ռա վար ման ի նս տի տու նե րի 
թու լա ցում է նկատ վում. այս կերպ, եր կու հա կա սա կան այս մի տումնե րը կաս կա ծի տակ 
են դնում ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման ան խու սա փե լի ու թյան մա սին ա րևմ տյան 
տա րած ված տե սա կե տը: Ժո ղովր դա վա րա կան սկզ բունք նե րով ձևա վոր ված կա ռա վա-
րություն նե րը պաշտ պան ված չեն ավ տո րի տար վար քագ ծե րից, իշ խա նու թյան չա րա-
շա հումնե րից կամ ոչ լի բե րալ ար ժեք նե րի խթա նու մից, ո րոնք խարխ լում են ժո ղովր դա-
վա րու թյան հիմ քե րը3:
1 Ժողովրդավարության հստակ սահմանում չկա, փոխարենն առկա է անորոշ համաձայնություն 

ժողովրդարության նվազագույն հատկանիշների շուրջ, ինչպիսիք են՝ ազատ և թափանցիկ ընտրու-
թյունները, քաղաքական բազմակարծությունը, մեծամասնության իրավունքի և համաձայնության վրա 
հիմնված իշխանությունը, օրենքի գերկայությունը, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքը, 
ազատությունների և իրավունքների պաշտպանությունը:

2 «Ֆրիդոմ Հաուսը» (Freedom House) ժողովրդավարության այս նվազագույն ստանդարտների մոդելը 
սահ մանում է, որպես «ընտրական ժողովրդավարություն»: 2009թ. 119 երկրներ դասակարգվել են 
որպես ընտրական ժողովրդավար պետություններ (ընդհանուրի 62%-ը)`համեմատած 1989թ. 69 
երկրների հետ (ընդհանուրի 41%-ը):

3 «Ֆրիդոմ հաուսի» «Անկախությունը աշխարհում» (Freedom in the World) տարեկան հարցման 
արդյունքների համաձայն՝ երեք իրար հաջորդող տարիների ընթացքում քաղաքական իրավունքները 



2 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

Ընտ րու թյուն նե րը քա ղա քա ցի նե րի հա մար ծա ռա յում են որ պես ղե կա վար նե րի 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյունն ա պա հո վե լու մե խա նիզմ, քա նի որ դրանք ժո ղովր դին հնա-
րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում ը նտ րու թյուն կա տա րել տար բեր ղե կա վար նե րի և հանձ-
նա ռու թյուն նե րի այ լընտ րանք նե րի միջև, ար տա հայ տել ի րենց ան հա տա կան նա խա-
պատ վու թյուն ներն ու քա ղա քա կան լո յա լու թյուն նե րը: Սա կայն մի այն ը նտ րա կան ցիկ-
լի գո յու թյու նը դեռևս ո չինչ չի կա րող ա սել ե րկ րի ժո ղովր դա վա րու թյան մա սին: Եր կու 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի նս տի տու ցի ո նալ 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է ռեպ րե սիվ և կա մա յա կան 
կա ռա վար ման, ոչ ար դյու նա վետ վար չա րա րու թյան և հա մա տա րած կո ռուպ ցի այի: 

Երկ րի ժո ղովր դա վա րու թյան ո րա կը4 պարզ է դառ նում ը նտ րա կան ի րա դար ձու-
թյուն նե րից ա ռաջ և հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում` քա ղա քա ցի նե րի և ղե կա-
վար նե րի հա րա բե րու թյուն նե րից: Քա ղա քա ցի նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան 
ո րո շում կա յաց նող նե րին հաշ վետ վու պա հել նրանց պատ վի րակ ված իշ խա նու թյան հա-
մար, ո րո շում կա յաց նող նե րը պար տա վոր են ժո ղովր դին ի րա զե կել կա ռա վա րու թյան 
քա ղա քա կա նու թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, մեկ նա բա նել և հիմնա վո րել դրանք: 
Ե րկ րում ժո ղովր դա վա րու թյուն հաս տա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել և վերս-
տեղ ծել վերահսկո ղու թյան մե խա նիզմներ՝ ը նտ րա կան խոս տումնե րի ի րա կա նա ցու մը 
ստու գե լու և ը նտ րաշր ջա նի ո ղջ ըն թաց քում հան րու թյան հե տաքրք րու թյու նը բա վա րա-
րե լու հա մար, ին չը մեծ և շա րու նա կա կան ջան քեր է պա հան ջում: 

Այս դժ վա րին աշ խա տան քի ա ռա ջին պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է խորհր դա-
րա նը: Ժո ղո վուրդն իր կող մից ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րին է վս տա հում կա ռա վա-
րու թյան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ մշ տա կան և մաս նա գի տաց ված վե րահս կո ղու-
թյան ի րա կա նա ցու մը: Խորհր դա րա նը պար տա վոր է հս կել, որ կա ռա վա րու թյան քա-
ղա քա կա նու թյու նը և գոր ծո ղու թյուն նե րը ծա ռայեն ազ գային շա հին և քա ղա քա ցի նե րի 
կա րիք ներին, ի նչ պես նաև պար տա վոր է կա ռա վա րու թյան ան դամնե րից պա հան ջել 
ար դյունա վետ գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել, խու սա փել թե րի վար չա րա րու թյու նից, վատ-
նումնե րից և չա րա շա հումնե րից: Սա խորհր դա րա նի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույ թի 
է ու թյունն է: Ոչ մի այլ ի նս տի տուտ չի կա րող ի րա կա նաց նել այս գոր ծա ռույ թը, ո րն 
ան չափ կար ևոր է ոչ մի այն ֆոր մալ, այլ նաև բնույ թով ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա-
վար ման գոր ծըն թա ցի հա մար: Որ պես ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ՝ խորհրդա րա նի ան դամները ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի ա ռանց քում են, և 
նրանց ի րա կա նաց րած վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը վճ ռո րոշ դեր ու նի 
հա սա րա կու թյան « քա ղա քա կան ա ռող ջու թյան» հա մար:

և քաղաքացիական ազատությունները գլոբալ անկում են ապրել: Այս անկումն առաջինն էր, որ 
գրանցվել է հարցումի ստեղծումից (1972թ.) ի վեր: «Ֆրիդոմ Հաուս»-ը, Ազատ Եվրոպա /Ազա-
տության ռադիոկայանը և Ազատ Ասիա ռադիոկայանը հետազոտություն են անցկացրել 21-րդ 
դարի ավտորիտար համակարգերի նոր արդիականացված ձևերի վերաբերյալ, զեկույցը հասանելի 
է հետևյալ էլ.հասցեում՝ www.underminingdemocracy.org: Տե՛ս նաև ՄԱԶԾ 2002թ. Մարդկային զար-
գացման զեկույցը` «Ժողովրդավարության զարգացումը մասնատված աշխարհում» (UNDP, Human 
Development Report 2002 “Deepening Democracy in a Fragmented World) հետևյալ էլ.հասցեով՝ <http://
hdr.undp.org/en/media/hdr_2002_en_overview.pdf>:

4 Ժողովրդավարության չափման ամենահայտնի ցուցանիշը ԱՄՆ-ի «Ֆրիդոմ հաուս» կազ մա կեր-
պության մշակած համաթիվն է, որը հիմնված է քաղաքական անկախության և քաղաքացիական 
ազատությունների 25 ցուցանիշների վրա: Համաթիվը հասանելի է բոլոր երկների համար` սկսած 
վաղ 1970-ական թվականներից: Տե՛ս «Ֆրիդոմ հաուս», «Ժողովրդավարության վերաբերյալ 
ակնարկ» (Freedom House, “Democracy Overview”) հետևյալ էլ.հասցեով` <http://www.freedomhouse.
org/ template.cfm?page=15>:



3Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

 Ներ դիր 1. Ըն դա նուր տե ղե կու թյուն ներ խորհր դա րա նա կան  
վե րահս կո ղու թյան մա սին

 Մի ջազ գային խորհր դա րա նա կան (միջ պառ լա մեն տա կան) մի ու թյու նը (International 
Parliamentary Union) օգ տա գոր ծում է խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան հետ ևյալ 
սահ մա նու մը. « Կա ռա վա րու թյան և հան րային մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա նա-
յում, մշ տա դի տար կում և վե րահս կո ղու թյուն` նե րա ռյալ քա ղա քա կա նու թյան և օ րենսդ-
րու թյան ի րա կա նա ցու մը» և ման րա մասն ներ կա յաց նում է խորհր դա րա նա կան վե րա-
հսկո ղու թյան հետ ևյալ հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րը.
1)  Բա ցա հայ տել և կան խել կա ռա վա րու թյան և պե տա կան մար մին նե րի կող մից իշ խա-

նու թյան չա րա շա հումնե րը, կա մա յա կան, ա նօ րի նա կան կամ ոչ սահ մա նադ րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: Այս գոր ծա ռույ թի հիմ քում ըն կած է քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք-
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

2)  Վե րահս կել կա ռա վա րու թյան կող մից հար կա տու նե րի գու մար նե րի օգ տա գոր ծու մը, 
ին չը բա ցա հայ տում է կա ռա վա րու թյան և պե տա կան մար մին նե րի կող մից վատ նում-
նե րի դեպ քե րը և, հետ ևա բար, կա րող է նպաս տել կա ռա վա րու թյան գոր ծա ռույթ նե-
րի ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, մի ջոց նե րի խնայո ղու թյա նը:

3) Ս տու գել` ա րդյոք կա ռա վա րու թյունն ի րա կա նաց նում է իր ստանձ նած և խորհր դա-
րա նի կող մից լի ա զոր ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րը: Այս գոր ծա ռույ թը նե րա ռում 
է օ րենսդ րի կող մից և կա ռա վա րու թյան ծրագ րե րով հաս տատ ված նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման մշ տա դի տար կում:

4)  Բարձ րաց նել կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և կա ռա-
վա րու թյան նկատ մամբ հա սա րա կու թյան հա վա տը, ո րն ի նք նին քա ղա քա կա նու-
թյան ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման նա խա պայ ման նե րից է: 

Աղ բյուր՝ Մի ջազ գային խորհր դա րա նա կան մի ու թյուն, Խորհր դա րա նա կան
վե րահսկո  ղու թյան գոր ծիք նե րը (2008թ.), տե՛ս էջ 9: Հա սա նե լի է առ ցանց` 
www.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf   էլ.կայ քում:

 Խորհր դա րա նի տե ղը տար բեր քա ղա քա կան հա մա կար գե րում
 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան հա տուկ մե խա նիզմնե րը և պատ մա կան հե-

տագ ծե րը, նախ ևա ռաջ, պայ մա նա վոր ված են յու րա քան չյուր ե րկ րի քա ղա քա կան հա-
մա կար գով: Խորհր դա րա նի հենց առ կա յու թյու նը բխում է սահ մա նադ րու թյու նից, ո րը 
սահ մա նում է պե տա կան մար մին նե րի հիմնա կան լի ա զո րու թյուն նե րը և նրանց միջև 
ե ղած հա րա բե րու թյուն նե րը: Կան սահ մա նադ րա կան կա ռուց ված քի ե րեք հիմնա կան 
տե սակ ներ՝ նա խա գա հա կան, խորհր դա րա նա կան և կի սա նա խա գա հա կան, ո րոնք 
տար բեր վում են ը ստ գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյուն նե րի, քա ղա քա ցի նե րի և 
իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ի նչ պես նաև հենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
մի մյանց հետ հա րա բե րու թյուն նե րի ձևե րի:

 Նա խա գա հա կան հա մա կար գում նա խա գահն ո ւղ ղա կի ո րեն ը նտր վում է ժո ղովր դի 
կող մից և ու նի գոր ծա դիր բա ցա ռիկ մեծ ի րա վունք ներ, դրանց թվում` մի ջազ գային հա-
րա բե րու թյուն նե րում և ազ գային ան վտան գու թյան բնա գա վա ռում հա տուկ դե րը: Թե´ 
որ պես պե տու թյան, և´ թե որ պես կա ռա վա րու թյան ղե կա վար` նա խա գա հը նշա նա կում 
է կա ռա վա րու թյան ան դամնե րին և ի րա կա նաց նում է ան մի ջա կան գոր ծա դիր վե րահս-
կո ղու թյուն: Գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը և աշ խա տա-
կազմը մի մյան ցից ա ռան ձին են և ու նեն ը նտ րա կան լե գի տի մու թյան ի րենց սե փա կան 
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աղ բյուր նե րը: Խորհր դա րանն ու նի մեծ ի նք նա վա րու թյուն և կա րող է մեծ ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ և քն նա դա տել գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ա ռա ջարկ նե րը: 

ԱՄՆ-ը ու նի նա խա գա հա կան հա մա կարգ և լի ա զո րու թյուն նե րի բա ժան ման եր կա-
րատև ա վան դույթ: Ա ՄՆ Կոնգ րե սը, ո րը հայտ նի է գոր ծա դիր իշ խա նու թյանն ը նդ դեմ 
ու նե ցած իր հզոր դիր քով (հատ կա պես ե րբ ը նդ դի մու թյու նը մե ծա մաս նու թյուն է կազ-
մում պա լատ նե րից մե կում կամ եր կու պա լատ նե րում էլ) և կա րող է զգա լի ո րեն խո չըն-
դո տել նա խա գա հի կող մից ա ռա ջադր ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րին: Թեև Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րը նա խա գա հա կան հա մա կար գի ա մե նա վառ օ րի նակն են, հարկ է նշել, որ 
նա խա գա հա կան հա մա կարգն ա մե նից շատ տա րած ված է Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, 
Աֆ րի կայի մեծ մա սում և նախ կին խորհր դային` ոչ բալ թյան պե տու թյուն նե րում, ի նչ-
պես նաև հան դի պում է Ին դո նե զի ա յում, Ֆի լի պին նե րում և Հա րա վային Կո րե ա յում:

 Խորհր դա րա նա կան կար գը գե րակշ ռում է եվ րո պա կան ե րկր նե րի մեծ մա սում: Այս 
հա մա կար գում գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյան թևե րը հս տակ տա րան ջատ ված 
չեն, և գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն ը նտր վում է օ րենս դիր իշ խա նու թյան կող մից: Ար-
դյուն քում խորհր դա րա նը և գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը մի ակց ված են, ին չը, որ պես կա-
նոն, նպաս տա վոր է կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյան և օ րենս դիր ու գոր ծա դիր մար-
մին նե րի հա մա գոր ծակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար: Նա խա գահն 
ա նուղ ղա կի ը նտ րու թյան կար գով ը նտր վում է խորհր դա րա նի կող մից, չու նի գոր ծա դիր 
լի ա զո րու թյուն ներ և կա տա րում է մի այն ներ կա յա ցուց չա կան դեր: Վար չա պետն ու նի 
զգա լի գոր ծա դիր լի ա զո րու թյուն ներ և հաշ վե տու է օ րենս դիր իշ խա նու թյա նը, ո րը կա-
րող է հե ռաց նել նրան պաշ տո նից ան վս տա հու թյան քվե ի մի ջո ցով, ե թե վեր ջինս զրկ վի 
ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյու նից, կամ ե թե խորհր դա րա նը հա վա նու թյուն չտա կա ռա վա-
րու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը:

 Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վա րի կախ վա ծու թյու նը խորհր դա րա նից ե րաշ խա-
վո րում է խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի ճկու նու թյու նը և ա րագ հար մար վե լու կա-
րո ղա կա նու թյու նը, ին չը բա ցա կա յում է նա խա գա հա կան հա մա կար գում: Ի տար բե րու-
թյուն մեծ իշ խա նու թյամբ օ ժտ ված նա խա գա հի, ո րին, իր քա ղա քա կա նու թյան նկատ-
մամբ լայն զանգ ված նե րի ա ջակ ցու թյու նը կորց նե լուց հե տո, սա կայն, խորհր դա րա նը և 
ժո ղո վուր դը պար տա վոր են հան դուր ժել մինչև պաշ տո նա վար ման սահ ման ված ժամ-
կե տը լրա նա լը` վար չա պե տի ման դա տը կա րող է ը նդ հատ վել խորհր դա րա նի կող մից 
ցան կա ցած ժա մա նակ, ե րբ նրա քա ղա քա կա նու թյու նը դառ նում է ան ցան կա լի: Ա նվս-
տա հու թյան քվեն խորհր դա րա նա կան հա մա կար գե րում օ րենս դիր իշ խա նու թյան հա-
մար ծա ռա յում է որ պես վե րահս կո ղու թյան հզոր գոր ծիք:

 Կան խորհր դա րա նա կան կար գի/ պառ լա մեն տա րիզ մի մի քա նի տե սակ ներ: Մի ա-
ցյալ Թա գա վո րու թյու նը և Կա նա դան Վեսթ մինս թե րյան մո դե լի5 ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
են, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թուն նե րից մե կը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ձևա վո րումն է մեկ 
կուսակ ցու թյու նից: Գեր մա նի ան եվ րո պա կան ե րկր նե րում հան դի պող պառ լա մեն տա-
րիզ մի եվ րո պա կան (կոն տի նեն տալ) մո դե լի վառ օ րի նակ է: Այս տե սա կը հան դի պում 
է եվ րո պա կան ե րկր նե րի մեծ մա սում6: Վեր ջինս հիմն ված է գոր ծա դիր մարմնի կոա-
լի ցի այի և քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման ըն թաց քում կոն սեն սու սի ձեռք բեր ման վրա: 
Պե տու թյան գլու խը գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից ամ բող ջու թյամբ դուրս է և ի րա կա նաց-

5 Վեսթմինսթերյան մոդելը հանդիպում է Բրիտանական համագործակցության ներկա և նախկին 
անդամ երկրների մեծամասնությունում, օրինակ` Ավստրալիայում, Հնդկաստանում, Իռլանդիայի 
Հանրապետությունում, Ճամայկայում, Մալայզիայում, Նոր Զելանդիայում և Սինգապուրում:

6 Դանիան, Նիդերլանդները, Ֆինլանդիան, Իսպանիան, Իտալիան, Հունաստանը և Թուրքիան 
ընդամենը մի քանի օրինակներ են այն երկրների, որտեղ գործում է եվրոպական խորհրդարանական 
համակարգը:



5Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

նում է մի այն ներ կա յա ցուց չա կան դեր7: Շվեյ ցա րի ան պատ կա նում է « հա մա ժո ղովրդա-
կան հան րաք վե ի վրա հիմն ված» խորհր դա րա նա կան ե րկր նե րի տե սա կին, քա նի որ 
կար ևոր քա ղա քա կան ո րո շումներն այս տեղ հա ճախ ըն դուն վում են հա մա ժո ղովր դա-
կան հան րաք վե ի մի ջո ցով:

 Կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րում հա մա տեղ վում են նախ կին եր կու մո դել-
նե րի հատ կա նիշ նե րը: Նա խա գա հը և վար չա պետն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են ե րկ-
րի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող ա մե նօ րյա գոր ծա ռույթ նե րին: Նա խա գահն ը նտր վում է 
ո ւղ ղա կի ը նտ րու թյան կար գով, ի սկ վար չա պե տը և կա ռա վա րու թյան կազ մը պետք է 
հա վա նու թյուն ստա նան թե´ նա խա գա հի և թե´ խորհր դա րա նի կող մից: Նա խա գա հի 
և խորհր դա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րի բա ժա նու մը կա րող է տար բեր ե րկր նե րում մե ծա-
պես զա նա զան վել: Վար չա պե տը և կա ռա վա րու թյու նը պա տաս խա նա տու են խորհր-
դա րա նի ա ռջև, ո րը ան վս տա հու թյան քվե ի մի ջո ցով կա րող է ստի պել նրանց հրա ժա-
րա կան տալ: Ի տար բե րու թյուն խորհր դա րա նա կան և բա ցար ձակ նա խա գա հա կան 
հա մա կար գե րի՝ կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գում խորհր դա րա նի լի ա զո րու թյուն-
նե րը սահ մա նա փակ են:

 Կի սա նա խա գա հա կան ե րկ րի տի պիկ օ րի նակ հան դի սա ցող Ֆրան սի ա յում նա խա-
գահն ա վան դա բար զբաղ վում է ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան, պաշտ պա նու թյան և 
ան վտան գու թյան հար ցե րով, ի սկ ներ քին քա ղա քա կա նու թյան հա մար պա տաս խա-
նա տու է վար չա պե տը: Քա ղա քա կան հա մա կե ցու թյան դեպ քում, ե րբ խորհր դա րա նը 
և նա խա գա հու թյու նը գտն վում են տար բեր ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թյուն նե րի ձեռ քում, խորհր դա րա նը կա րող է կտ րուկ սահ մա նա փա կել նա խա գա հի լիա-
զո րու թյուն նե րը: Հա մա կե ցու թյան շնոր հիվ հնա րա վոր է ձևա վո րել հա կակ շիռ նե րի և 
զսպումնե րի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ, սա կայն այն կա րող է նաև ա ռա ջաց նել տա րա-
ձայ նու թյուն նե րով և ի րա րա մերժ կար ծիք նե րով լի կոնֆ լիկ տային հա րա բե րու թյուն ներ` 
պայ մա նա վոր ված եր կու ղե կա վար նե րի դիր քո րո շումնե րի և նրանց կու սակ ցու թյուն-
ների գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րով:

Կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րը տա րա ծում են գտել հետ կո մու նիս տա կան 
ե րկր նե րում՝ Լե հաս տա նում, Ռու մի նի ա յում, Մոլ դո վա յում, Մոն ղո լի ա յում, Ռու սաս տա-
նում և Ո ւկ րաի նա յում: Հետ կո մու նիս տա կան ե րկր նե րի ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն-
թաց նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող հիմնա կան տար բե րու թյուն նե րը հա ճախ վե րագր-
վում են կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գի ար դյուն քում նա խա գա հի և խորհր դա-
րա նի միջև ըն թա ցող իշ խա նու թյան պայ քա րին: Ո րոշ կի սա նա խա գա հա կան ե րկր ներ, 
ը ստ է ու թյան, սու պեր նա խա գա հա կան ե րկր ներ են, որ տեղ ո ղջ իշ խա նու թյու նը կենտ-
րո նա ցած է նա խա գա հի ձեռ քում` օ րենս դիր իշ խա նու թյան հաշ վին:

 Վե րո հի շյալ տար բեր հա մա կար գե րում քա ղա քա կան վար չա կար գե րը զգա լի ո րեն 
տար բեր վում են մի մյան ցից: Այդ պատ ճա ռով դժ վար է ը նդ հան րա ցումներ կա տա րել: 
Վե րը նկա րագր ված ե րեք հիմնա կան հա մա կար գե րից յու րա քան չյու րում մենք տես նում 
ե նք խորհր դա րան նե րի ա մե նա տար բեր օ րի նակ ներ՝ սկ սած հայե ցո ղա կան լի ա զո րու-
թյուն ներ ու նե ցող խորհր դա րան նե րից մինչև կա ռա վար ման զգա լի լի ա զո րու թյուն ներ 
ու նե ցող նե րը: Այ դու հան դերձ քա ղա քա կան հա մա կար գում ազ գային խորհր դա րա նի ու-
նե ցած դե րը վեր լու ծե լու հա մար պետք է նախ ևա ռաջ սկ սել ե րկ րի սահ մա նադ րա կան 
կա ռուց ված քի, ի նս տի տուտ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող կա ռուց ված քային հա րա բե-
րու թյուն նե րի և նրանց տր ված լի ա զո րու թյուն նե րի ու սումնա սի րու թյու նից:
 

7 Տե՛ս «Գերմանիայի զինված ուժերը» տեղեկագրերը (Վաշինգտոն, Կ.Շ., Գերմանիայի դեսպանատուն) 
(“Germany Armed Forces”, Backgroud Papers) հետևյալ էլ.հասցեով՝ <http://www.germany-info.org/
relaunch/info/archives/background/ armedforces.html>.



6 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

Անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու թյան ո լոր տի խորհր դա րա նա կան  
վե րահսկո ղու թյու նը 
Ազ գային ան վտան գու թյու նը և պաշտ պա նու թյու նը պե տու թյան ա ռանց քային 

խնդիրնե րից են և կար գա վոր վում են նույն կա նոն նե րով և գոր ծըն թաց նե րով, ի նչ կա-
ռա վա րու թյան մյուս ո լորտ նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, ան վտան գու թյան մար մին ներն 
ու նեն մի շարք հատ կա նիշ ներ, ո րոնք բա ցա կա յում են կա ռա վա րու թյան այլ ո լորտ նե-
րում: Այս ո լոր տի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը և վեր լու ծու թյունն ա վե լի է դժ վա րա-
նում ո լոր տի բար դու թյան և յու րա հատ կու թյան պատ ճա ռով:

 Նախ ևա ռաջ՝ ան վտան գու թյան մար մին ներն ի սկզ բա նե բախ ման մեջ են ժո-
ղովրդա վա րու թյան հա մար կար ևոր ան ձի ա զա տու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք ների հետ: Զին ված ու ժե րը, ոս տի կա նու թյու նը և հե տա խու զա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րը լայն հա սա րա կու թյու նից ա ռան ձին են, ու նեն ի նք նա վար պրո ֆե սի ո նա լիզմ 
և ստո րա կար գության, ի նչ պես նաև կար գա պա հու թյան վրա հիմն ված թի մային մի աս-
նա կա նու թյան ո գի: Ա նվ տան գու թյան ու ժե րը, օ ժտ ված լի նե լով պե տու թյուն ներ սում ու-
ժի օ րի նա կան մե նաշ նոր հով, կա րող են ձեռք բե րել մեծ իշ խա նու թյուն և ու նեն հա տուկ 
լի ա զո րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են սահ մա նա փա կել մար դու ի րա վունք նե րը և ա զա-
տու թյուն նե րը: Նրանք, բնա կա նա բար, ու ժեղ դի մադ րու թյուն կա րող են ցու ցա բե րել 
ար տա քին վե րահս կո ղու թյան և բա րե փո խումնե րի նկատ մամբ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կան տա րան ջա տու մը և հա կակ շիռ նե րի ու զս պումնե րի ան-
խա փան հա մա կար գի ա պա հո վու մը ան վտան գու թյան ո լոր տում շատ ա վե լի կար ևոր է, 
քան կա ռա վա րու թյան մյուս ո լորտ նե րում: 

Բա ցի այդ՝ ազ գային ան վտան գու թյան ո լոր տին վե րա բե րող գաղտ նի տե ղե կատ վու-
թյու նը պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հա ճախ խո չըն դո տում է թա փան ցի կու-
թյան և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմնե րի գոր ծու նե ու թյանն այն պես, ի նչ պես 
դրանք գոր ծում են պե տա կան այլ մար մին նե րի դեպ քում: Ա նվ տան գու թյան ո լոր տը պե-
տա կան գոր ծու նե ու թյան այլ ո լորտ նե րից պա կաս թա փան ցիկ է նաև զին ված ուժե րի 
տա րած ված « կաս տային մտա ծե լա կեր պի» պատ ճա ռով: Շատ ե րկր նե րում ու ժի օ րի-
նա կան մե նաշ նորհ ու նե ցող ի նս տի տուտ նե րը վե րած վում են պե տու թյան ներ սում պե-
տու թյան` ի րենց ա ռան ձին ար ժեք նե րով, նոր մե րով, կար գա պա հա կան կա նոն նե րով, 
դպ րոց նե րով, դա տա րան նե րով, հի վան դա նոց նե րով և այլն: Ա վե լին՝ գոր ծա դիր իշ խա-
նու թյու նը հակ ված է կար ծել, որ ան վտան գու թյան ա պա հով ման գոր ծը բա ցա ռա պես 
ի րեն է վե րա պահ ված: Գոր ծա դիր մար մին նե րը խորհր դա րա նին տե ղե կատ վու թյան 
հոս քի չտ րա մադ րե լու հա մար փաս տարկ նե րի շար քում վեր ջին տա րի նե րին նշում են 
նաև հա կաա հա բեկ չա կան մի ջո ցա ռումնե րը: Պաշտ պա նու թյան ո լոր տում գի տա հե-
տա զո տա կան և փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րի, սպա ռա զի նու թյուն նե րի ձեռք բեր-
ման, հե տա խու զա կան և ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակ նե րով հա ճախ կի-
րառ վում են գաղտ նի ծրագ րեր: Գաղտ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի է ու թյու նը, նպա տա կը և 
ան գամ դրանց հա մար ծախ սե րը թա քուն են պահ վում ոչ մի այն հան րու թյու նից, այլև 
խորհր դա րա նի ան դամնե րի մե ծա մաս նու թյու նից: Հետ ևա բար, խորհր դա րա նը պետք է 
հե տա մուտ լի նի նման գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ըն դու-
նե լի մա կար դա կի ձևա վոր մա նը և թույլ չտա գոր ծա դիր մար մին նե րի կող մից, ա ռանց 
հիմնա վոր հան գա մանք նե րի, տե ղե կատ վու թյան` չա փից ա վե լի գաղտ նի ա ցու մը: 

Ի տար բե րու թյուն պե տա կան այլ ո լորտ նե րի՝ ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը հա ճախ դժ վար է չա փել: Օ րի նակ՝ որ քա՞ն զին ծա ռայող, ի ՞նչ տե-
սա կի սպա ռա զի նու թյան հա մա կար գեր կամ ի ՞նչ աս տի ճա նի պատ րաս տու թյուն պետք 
է ա պա հո վի պաշտ պա նա կան հաս տա տու թյունն ար դյու նա վետ լի նե լու հա մար: Ի նչ պե՞ս 
կա րե լի է գնա հա տել` ա րդյոք զին ված ու ժե րը պա տե րազ մի ժա մա նակ ի րենց կա րո ղու-
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թյուն նե րը դրս ևո րում են այն պես, ի նչ պես նա խա տես վել էր ը ստ խա ղաղ ժա մա նակ ան-
ցկաց րած զո րա վար ժու թյուն նե րի: Ներ քին ան վտան գու թյան ո լոր տում նույնպես կան 
ա ռանձ նա հա տուկ մար տահ րա վեր ներ, օ րի նակ՝ ի նչ պե՞ս պետք է գնա հա տել ոս տի կա-
նու թյան և հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ծա ռա յու թյուն նե րի կող-
մից կա տար ված ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րի այս հս տա կու թյան պա կա սը, կա ռա վա րու թյան 
մյուս քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հա մե մա տու թյամբ (որ պես օ րի նակ կա րող ե նք բե րել 
հան րային կր թու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, որ տեղ որ պես ցու ցա նիշ կա րող է օգ տա-
գործ վել շր ջա նա վարտ նե րի քա նա կը), ան վտան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյու նը դարձ նում է ա վե լի բարդ խն դիր:

 Գոր ծա դիր մար մին նե րի նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց-
նող խորհր դա րա նը հատ կա պես կար ևոր է հետ կոնֆ լիկ տային պայ ման նե րում, այ-
սինքն՝ այն պի սի ե րկր նե րում, ո րոնք աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վում են քա ղա քա կան 
ցն ցումնե րից, ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րից, քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմնե րից և 
կոնֆ լիկտ նե րից: Այս պի սի հա մա տեքս տը ա վե լաց նում է վե րա կա ռուց ման և հաշ տեց-
ման գոր ծըն թաց նե րում պրոակ տիվ դեր կա տա րե լու խորհր դա րա նի կա րո ղու թյուն նե րի 
ամ րապնդ ման հրա տա պու թյու նը: Կոնֆ լիկ տից հե տո ա ռա ջա նում է խիստ ան հա մա-
չա փու թյուն խորհր դա րա նա կան մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի և մյուս կող մից` գոր-
ծա դիր իշ խա նու թյան, ան վտան գու թյան մար մին նե րի և ոչ պե տա կան դե րա կա տար-
նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի միջև: Կենտ րո նաց ված լի ա զո րու թյուն նե րը շփո թե լով ար դյու-
նա վետ լի ա զո րու թյուն նե րի հետ՝ նոր վար չա կար գե րը հա կում ու նեն պե տու թյան ո ղջ 
իշ խա նու թյու նը կենտ րո նաց նե լու գոր ծա դիր իշ խա նու թյան, մաս նա վո րա պես՝ նա խա-
գա հա կան ի նս տի տու տի ձեռ քում: Հետ ևա բար, այս ան հա վա սա րակշ ռու թյունն ան հա-
պաղ շտ կու մը ակ տիվ և գոր ծու նակ խորհր դա րա նի մի ջո ցով, ո րը գլ խա վոր գոր ծա դիր 
մարմնի նկատ մամբ ազ գային մա կար դա կում վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մի ակ 
կա ռույցն է, հան դի սա նում է ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցի հիմնա կան ի նս տի-
տու ցի ո նալ սկզ բուն քը8:

 Հան րու թյան կող մից ան վտան գու թյան մար մին նե րի ըն դուն ված լի նե լու ա վե լի մեծ 
ան հրա ժեշ տու թյուն ու նեն նախ կին ավ տո րի տար ե րկր նե րը, որ տեղ նախ կի նում դրանք 
օգ տա գործ վել են գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի կող մից` վեր ջին նե րիս նպա տակ նե րի 
սպա սարկ ման հա մար: Սրա նով պայ մա նա վոր ված՝ հան րու թյու նը թե րա հա վա տու-
թյամբ և կաս կա ծան քով է վե րա բեր վում այս ծա ռա յու թյուն նե րին և կաս կա ծի տակ է 
դնում դրանց լե գի տի մու թյու նը: Վա խը, ոս տի կա նու թյան նկատ մամբ վս տա հու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը, պե տա կան մար մին նե րի ա նար դյու նա վե տու թյու նը խո չըն դո տում են 
տու ժող նե րի կող մից` տե ղի ու նե ցած ի րա վա խախ տումնե րի դեպ քե րի մա սին բարձ րա-
ձայ նու մը, ին չը բար դաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի խախ տումնե րի մա սին ճշգ րիտ 
տե ղե կատ վու թյուն և ա պա ցույց ներ հա վա քե լու գոր ծըն թա ցը: 

Անվ տան գու թյան ո լոր տի վե րահս կո ղու թյան գոր ծում խորհր դա րա նի դե րը վե րա-
կանգ նե լու պատ ճա ռը պայ մա նա վոր ված չէ ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում են-
թադ րա բար ա վե լի լավ կա տա րո ղա կան ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, այլ ա վե լի 
շուտ այն հան գա ման քով, որ ը նտր ված լի նե լով ժո ղովր դի կող մից` խորհր դա րան ներն 
ա պա հո վում են մարդ կանց կյան քի վրա ազ դող ո րո շումնե րի ան հրա ժեշտ ժո ղովր դա-
վա րա կան լե գի տի մու թյու նը: Ժո ղո վուր դը պետք է վս տա հու թյուն ու նե նա ժո ղովր դա-
կան հա մա կար գի նկատ մամբ և հա վա տա, որ ժո ղովր դա վա րու թյու նը կս տեղ ծի ան-

8 Սթիվեն Մ. Ֆիշ, «Ավելի հզոր օրենսդիր մարմիններ, ավելի հզոր ժողովրդավարական երկրներ», 
Ժողովրդավարության ամսագիր (Steven M. Fish, “Stronger Legislatures: Stronger Democracies,” 
Journal of Democracy) 17:1 (2006թ.), 5-20 : 
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հրա ժեշտ պայ ման ներ ան վտան գու թյան ո լոր տի բա րե լավ ման և ե րկ րի զար գաց ման 
հա մար: Ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում նրանց ան հրա ժեշտ է ազ դե ցիկ ձայն՝ 
ստաց ված ար դյունք ներն օ րի նա կան և հաշ վե տու դարձ նե լու հա մար:

 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն.  
գոր ծու նե ու թյան մա կար դակ ներ
 Խորհր դա րան ներն ու նեն ո րոշ ը նդ հա նուր հատ կա նիշ ներ, ո րոնք նե րա ռում են 

ի րենց կող մից ի րա կա նաց վող ե րեք հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րը՝ ներ կա յաց նել ժո-
ղովրդին, ստեղ ծել օ րենք ներ և ի րա կա նաց նել վե րահս կո ղու թյուն: Այս գոր ծա ռույթ ներն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար խորհր դա րան նե րը կի րա ռում են տար բեր գոր ծիք ներ: Դրան-
ցից ո րոշ նե րը սահ ման վում են տվյալ ե րկ րի սահ մա նադ րու թյան տեքս տում, սա կայն 
ա վե լի հա ճախ դրանք ը նդ գրկ վում են խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը կար գա-
վո րող կա նոն նե րում (կա նոն նե րի այս ամ բող ջու թյու նը սո վո րա բար կոչ վում է կա նո-
նակարգ):

 Ներ դիր 2. Խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե ու թյան մա կար դակ ներ
Լի ա գու մար նիստ ·	 Կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան հաս տա տում

·	 O րենք նե րի ըն դու նում
·	  Պե տա կան մի ջոց նե րի ծախս ման հաս տա տում
·	  Մի ջազ գային ա ռա քե լու թյուն նե րին պե տու թյան մաս նակ-

ցու թյան հաս տա տում 
·	 Անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին ա ռա ջար կի և քվե ի 

գոր ծըն թաց ներ
·	  Բարձ րա գույն պաշ տոն նե րի նշա նա կումնե րի վե րա բերյալ 

հա մա ձայ նու թյուն

Հանձ նա ժո ղովներ ·	 Օ րենսդ րա կան զե կույց ներ 
·	 Ա ռա ջար կու թյուն ներ
·	 Լ սումներ և հար ցաքն նումներ
·	  Դաշ տային այ ցեր և տես չա կան ստու գումներ
·	  Միջ նոր դու թյուն նե րի քն նու թյուն

Խորհր դա րա նի 
ան դամներ

·	 Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն և փո փո խու թյուն ներ
·	  Քա ղա քա կան հայ տա րա րու թյուն ներ
·	  Հար ցեր և հար ցապն դումներ
·	  Գաղտ նի կամ ոչ գաղտ նի տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 

դի մումներ

 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը նախ նա կան փու լում նե րա ռում է օ րենք-
ներ մշա կե լու և կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան ծրագ րե րը հաս տա տե լու օ րենս դիր 
ի րա վա սու թյու նը, ո րին հա ջոր դում է գործ նա կա նում դրանց ի րա գործ ման նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու փոխլ րաց նող ի րա վա սու թյան կի րա ռու մը: Գոր-
ծա դիր մար մին նե րի կող մից օ րենք նե րի և քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը 



9Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

մշտա դի տար կե լուց հե տո մի այն խորհր դա րա նի ան դամնե րը կա րող են բա ցա հայ տել 
և կար գա վո րել օ րենսդ րու թյան թե րու թյուն նե րը, օ րեն քի սխալ մեկ նա բա նու թյուն նե րը 
կամ վատ կա ռա վար ման, իշ խա նու թյան չա րա շահ ման և կո ռուպ ցի այի դեպ քե րը:

 Սույն ու սումնա սի րու թյու նը դի տար կում է վե րա պահ ված վե րահս կո ղու թյան գոր ծա-
ռույթն ի րա կա նաց նե լիս ո րոշ ը նտր ված խորհր դա րան նե րի9 կող մից կի րառ վող լի ա զո-
րու թյուն ներն ու մե խա նիզմնե րը` հաշ վի առ նե լով խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե ու թյան 
3 փոխլ րաց նող մա կար դակ նե րը՝ լի ա գու մար նիս տեր, հանձ նա ժո ղովներ և խորհր դա-
րա նի ան դամնե րի կող մից նա խա ձեռ նած ան հա տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:

 Խորհր դա րա նի ի րա վա սու թյուն. լի ա կազմ ժո ղով (պ լե նում)
 Լի ա գու մար նիս տե րը խորհր դա րա նի գոր ծու նե ու թյան ա մե նա տե սա նե լի մասն են 

կազ մում և գտն վում են լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Դրանք հան դի-
սա նում են խորհր դա րա նի ի րա վա սու թյան ա պա հով ման տի րույթ. բո լոր խորհր դա րա-
նա կան ակ տե րը և պե տա կան մար մին նե րի հա մար պար տա դիր բնույթ ու նե ցող ո րո-
շումնե րը քն նարկ վում և քվե ար կու թյան են դր վում լի ա գու մար նիս տե րի ըն թաց քում: 
Այս տեղ են ըն դուն վում օ րենք ներ, հն չեց վում քա ղա քա կան հայ տա րա րու թյուն ներ, գնա-
հա տա կան ներ տր վում կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րին և տե ղի ու նե նում հե տա-
գա քա ղա քա կա նու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րի ձևա կերպ ման վրա ազ դող բա նա վե ճեր:

 Պե տու թյան քա ղա քա կան ո ւղ ղու թյան հաս տա տում
 Լի ա գու մար նիս տի քն նար կումնե րի ըն թաց քում խորհր դա րան նե րը հա մա ձայ նու-

թյուն են տա լիս, ի սկ եր բեմն պաշ տո նա պես հաս տա տում են, կա ռա վա րու թյան մշա կած 
քա ղա քա կա նու թյու նը ան վտան գու թյան ո լոր տում: Ա նվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու-
թյու նը եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով ձևա վոր վում է այն պի սի փաս տաթղ թե րի հի ման 
վրա, ի նչ պի սիք են Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը10, Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա-
վա րու թյու նը, Պաշտ պա նու թյան վե րա նայ ման փաս տաթղ թե րը կամ Պաշտ պա նու թյան 
վե րա բե րյալ ղե կա վար զե կույց նե րը (White Paper for Defense): Այս փաս տաթղ թե րը, 
սպառ նա լիք նե րի գնա հատ ման հի ման վրա, սահ մա նում են ազ գային ան վտան գու-
թյան շա հե րը և ո րո շում ան վտան գու թյան ո լոր տի գե րա տես չու թյուն նե րի ա ռաջ նային 
խնդիր նե րը: Դրանք կա րող են նշել պաշտ պա նա կան ծախ սե րի չա փը11, ան վտան գու-
թյան ու ժե րի ան ձնա կազ մի ա ռա վե լա գույն թի վը, սպա ռա զի նու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, խա ղա ղա պահ քա ղա քա ցի ա կան և ռազ մա կան ա ռա քե լու թյուն-
նե րին ազ գային մաս նակ ցու թյան մա կար դա կը: 

 Ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թերն ա պա գա բա րե փո խումնե րի հա մար ստեղ ծում 
են քա ղա քա կան դաշտ և հիմք են ծա ռա յում գոր ծա դիր մար մին նե րի կող մից օ րենսդ-
րու թյան և տա րե կան բյու ջե ի մշակ ման հա մար: Ա նվ տան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
վե րա բե րյալ ժո ղովր դա վա րա կան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հա մար մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի գոր ծա դիր մար մին նե րի կող մից այս փաս տաթղ թե րի ներ կա յա ցու մը խորհր դա րա-
նա կան քն նար կումնե րի հա մար: Ե րբ ռազ մա վա րա կան քա ղա քա կա նու թյուն բո վան դա-
կող փաս տա թուղ թը քն նարկ վում է խորհր դա րա նա կան բա նա վե ճի ժա մա նակ, ան կախ 

9 Ուսումնասիրության հիմքում ընկած է հեղինակի նախկին հետազոտությունը Արևմտյան և Արևելյան 
Եվրոպայի երկրների, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Կանադայի խորհրդարանների 
լիազորությունների և կարողությունների մասին: 

10 Խորհրդարանի կողմից կառավարության ծրագրի հաստատումը բնորոշ է խորհրդարանական 
համակարգերին:

11 Սովորաբար` համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) տոկոսի տեսքով:



10 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

այն հան գա ման քից` ա րդյոք այն պաշ տո նա պես հաս տա տե լու հա մար քվե ար կու թյուն է 
ան ցկաց վում, թե ոչ, այն դառ նում է « խորհր դա րա նի սե փա կա նու թյու նը», և դրա ի րա-
կա նաց ման ո ւղ ղա կի պա տաս խա նատ վու թյու նը կիս վում է ի նչ պես գոր ծա դիր մարմնի, 
այն պես էլ` խորհր դա րա նի կող մից: Խորհր դա րա նը նման կերպ հնա րա վո րու թյուն է 
ստա նում ոչ մի այն ազ դել հե տա գա քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման վրա, այլև ձեռք 
բե րել հան րային ա ջակ ցու թյուն և ա պա հո վել վերջ նա կա նա պես ըն դուն ված քա ղա քա-
կա նու թյան ժո ղովր դա վա րա կան լե գի տի մու թյու նը:
 

Օ րենսդ րու թյան ըն դու նում
 Օ րենք նե րի ըն դու նու մը խորհր դա րա նի՝ հե տա գա քա ղա քա կա նու թյան ծրագ րե-

րին և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծու նե ու թյանն ո ւղղ ված պրոակ տիվ գոր ծա ռույթն 
է: Ա նվ տան գու թյան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող օ րենք ներ ըն դու նե-
լու լի ա զո րու թյու նը հա տուկ մար տահ րա վեր է ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան 
ի րա կա նաց ման հա մար, քա նի որ, ազ գային ան վտան գու թյան շա հե րից ել նե լով, եր-
բեմն ան հրա ժեշտ է լի նում ժա մա նա կա վո րա պես շր ջան ցել պե տա կան մար մին նե րին 
հաշ վե տու պա հե լու հա մար ըն դուն ված նոր մե րը: Հետ ևա բար, ժա մա նա կա կից բո լոր 
խորհր դա րան ներն օ րենք ներ ըն դու նե լիս բախ վում են մի ը նդ հա նուր խնդ րի հետ. ի նչ-
պե՞ս ստեղ ծել ան վտան գու թյան ար դյու նա վետ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ի վի ճա կի կլի-
նեն ի րենց լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նել ի շահ ժո ղովր դի և, միև նույն ժա մա նակ, 
ա պա հո վել մար դու ի րա վունք նե րի և հիմնա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու-
նը, ի ՞նչ օ րենք ներ կի րա ռել նրանց նկատ մամբ և ի նչ պի սի՞ լի ա զո րու թյուն ներ շնոր հել:

 Ներ դիր 3. Խորհր դա րա նի ազ դե ցու թյու նը ան վտան գու թյան քա ղա քա
կա նու թյան մշակ ման վրա. մի քա նի ե րկր նե րի լավ փոր ձի օ րի նակ ներ

·	  Ռու մի նի այի « Պաշտ պա նու թյան պլա նա վոր ման մա սին» օ րեն քը1 սահ մա նում է, որ 
նա խա գա հը` պաշ տո նը ստանձ նե լուց ա ռա վե լա գույ նը 6 ա մս վա ըն թաց քում, պար տա-
վոր է խորհր դա րա նին ներ կա յաց նել Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն, 
ո րը քն նարկ վում և հաս տատ վում է եր կու պա լատ նե րի հա մա տեղ նիս տի ըն թաց քում: 
Ազ գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյան վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տի մի ջին 
տևո ղու թյու նը 5 տա րի է: Այն պա րու նա կում է եր կա րա ժամ կետ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մա սին դրույթ ներ՝ ո ւղղ ված պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ազ գային ու կո լեկ-
տիվ նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը:

·	  Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան Հա մայնք նե րի պա լա տում պաշտ պա նու թյան հիմնա կան 
ռազ մա վա րու թյան յու րա քան չյուր փաս տաթղ թի ներ կա յա ցու մից հե տո լի ա գու մար 
նիս տի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում թեժ քն նար կում` ման րա մասն հար ցե րով և պա-
տաս խան նե րով:

·	 Շ վեյ ցի ա րի ա յում պե տու թյան հա մար կար ևոր հա մա ձայ նագ րե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ որևէ 
կո լեկ տիվ ան վտան գու թյան կազ մա կեր պու թյան կամ վե րազ գային ըն կե րակ ցու թյուն-
նե րին ան դա մակ ցու թյու նը, քն նարկ վում են ոչ մի այն խորհր դա րա նա կան բա նա-
վեճերի ժա մա նակ. դրանց շուրջ ան ցկաց վում են հան րային քն նար կումներ և հան-
րաք վե ներ:

·	  Հե ռուս տա տե սու թյան, ռա դի ոյի և հա մա ցան ցի ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձակ վող 
խորհրդա րա նա կան բա նա վե ճե րը բարձ րաց նում են գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյու նը 
և ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ հան րային ի րա զեկ վա ծու թյունն 
ու հե տաքրք րու թյու նը: Գնա լով մե ծա նում է այն ե րկր նե րի թի վը, որ տեղ խորհր դա րա-
նա կան բա նա վե ճե րը հե ռար ձակ վում են ու ղիղ ե թե րում:
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Խորհր դա րա նի օ րենսդ րա կան ի րա վա սու թյուն նե րի հետ ևյալ դրս ևո րումնե րը ստեղ-
ծում են ա մուր հիմ քեր ան վտան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան վե-
րահս կո ղու թյան հա մար.

·	  Խորհր դա րանն ըն դու նում է օ րենք ներ, ո րոնք հս տակ սահ մա նում են ո ւժ կի րա-
ռե լու լի ա զո րու թյուն ու նե ցող բո լոր պե տա կան կա ռույց նե րի և ու ժի կի րառ ման 
մա սին ո րո շումներ մշա կող և ըն դու նող քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար ման մար մին-
նե րի պար տա վո րու թյուն նե րը, ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կը, ծա վալ նե րը, գոր-
ծա դիր լի ա զո րու թյուն նե րը և բյու ջեն:

·	  Խորհր դա րանն օ րեն քով սահ մա նում է ար տա կարգ դրու թյան, շր ջա փակ ման մեջ 
գտն վե լու և ռազ մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժիմնե րը, ի նչ պես նաև պետք է 
ի րա վա սու թյուն ու նե նա եր կա րաձ գել կամ կր ճա տել դրանց ժամ կետ նե րը:

·	  Խորհր դա րանն օ րեն քով ո րո շում է` որ պե տա կան մար մինն ի րա վա սու թյուն ու նի 
քա ղա քա ցի ա կան և ռազ մա կան ու ժեր ու ղար կել ար տեր կիր՝ խա ղա ղա պահ գոր-
ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար, կամ հա վա նու թյուն է տա լիս ե րկ րի ներ-
սում ռազ մա կան տե ղա կա յումնե րին:

·	  Խորհր դա րա նը վա վե րաց նում է ե րկ րի՝ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ռազ մա կան դա շինք նե րին կամ ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան հա մա գոր-
ծակ ցու թյան ձևա չա փե րին մի ա նա լու մա սին պայ մա նագ րե րը:

 Պե տա կան մի ջոց նե րի ծախ սե րի հաս տա տում
 Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել պե տա կան բյու ջե ի մա սին 

օ րենքին, քա նի որ այն սահ մա նում է, թե հա վա քագր վող հար կի գու մար ներն ի նչ պես 
պետք է բաշխ վեն պե տա կան մար մին նե րի միջև և ի նչ պես պետք է օգ տա գործ վեն 
վերջին նե րիս կող մից: Պե տա կան բյու ջեն պե տու թյուն նե րի հա մար հան դի սա նում է 
քա ղա քա կա նու թյան հզոր գոր ծիք, ո րի մի ջո ցով դրանք ծրագ րում են հիմնա կան կար-
ևոր ար ժեք նե րի զար գա ցումն ու բաշ խու մը, ո րոն ցով պետք է ա պա հով վեն քա ղա քա-
ցի նե րը` ան վտան գու թյուն, ար դա րու թյուն, ան կա խու թյուն և բա րե կե ցու թյուն: Բյու ջեն, 
հետևա բար, ի րե նից ներ կա յաց նում է քա ղա քա կան ը նտ րու թյուն տար բեր մր ցա կից 
ո լորտ նե րի պա հանջ նե րի միջև: Այն այս պես կոչ ված « զեն քի կամ կա րա գի հա մար ֆի-
նան սա վոր ման մր ցակ ցու թյան» ար դյունքն է12:

 Բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցի պրակ տի կան տար բեր ե րկր նե րում նշա նա կա լի ո-
րեն տար բեր է: Սա կայն կա մի կա նոն, ո րն ը նդ հա նուր է բո լո րի հա մար՝ գոր ծա դիրն 
ա ռա ջար կում է, ի սկ խորհր դա րա նը՝ կար գադ րում, տնօ րի նում13: Տա րե կան պետ բյու-
ջե ի քն նարկ ման և հաս տատ ման, ի նչ պես նաև դրա կա տար ման նկատ մամբ հե տա գա 
մշ տա դի տարկ ման մի ջո ցով խորհր դա րա նը հնա վո րու թյուն ու նի եր կա րա ժամ կետ ազ-
դե ցու թյուն ու նե նալ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան և ռազ մա վա րա կան հանձ-
նա ռու թյուն նե րի վրա14:

12 «Զենքի և կարագի» մոդելը «արտադրական հնարավորությունների կորի» դասական տնտեսական 
օրինակ է: Սահմանափակ ռեսուրսները ծախսելիս պետությունը պետք է ընտրություն կատարի 
պաշտպանության ոլորտում ներդրումներ կատարելու և քաղաքացիական բնույթի բարիքներում 
ներդրումներ կատարելու միջև: Այն կարող է ձեռք բերել զենք կամ կարագ, կամ երկուսի հա մա-
դրությունը: Մոդելը նաև ցույց է տալիս «այլընտրանքային ծախսի» գաղափարը, որն առկա են յուրա-
քանչյուր ընտրության հարցում. մի ապրանքից ավելին հնարավոր է ձեռք բերել միայն այլ ապրանքից 
հրաժարվելու դեպքում:

13 Պետական բոլոր ծախսերի և հարկումների խորհրդարանական լիազորումը կոչվում է պետական 
ֆինանսավորման գործընթացում «օրենքի գերակայություն»: 

14 Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս «Խորհրդարանի դերը պաշպանության ոլորտի 
բյուջետավորման գործընթացում» DCAF-ի տեղեկագիրը (DCAF Backgrounder on Parliament’s Role in 



12 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

 Շատ ե րկր նե րում պետ բյու ջե ի հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վոր վում են մի այն 
մեկ օ րեն քով: Բա ցա ռու թյուն ներ են Կա նա դան` չորս, Նի դեր լանդ նե րը` քսա նե րեք, և 
Ա ՄՆ-ը` վեց օ րենք: Բյու ջե ի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը, ան կախ նրա նից, թե քա նի 
օ րեն քից է այն բաղ կա ցած, ու նի շատ կար ևոր հետ ևանք ներ.

·	 ա պա հո վում է խորհր դա րա նի մաս նակ ցու թյու նը ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր-
ծըն թա ցում, 

·	 հ րա պա րա կային փաս տա թուղթ է, հա սա նե լի է հա մա ցան ցում, ե րկ րի բո լոր հան-
րային գրա դա րան նե րում և կա րող է որ պես հիմք ծա ռայել գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյա նը հաշ վե տու պատ հե լու հա մար, 

·	 Բյու ջե ի մա սին օ րեն քին չհետ ևե լը կա րող է են թադ րել քրե ա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն:

 Խորհր դա րան նե րին` ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար տր վող քա-
ղա քա կան խթան նե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը տար բեր վում են տար բեր ե րկր նե րում: 
Ա ռա ջին նշա նա կա լի տար բե րու թյու նը խորհր դա րա նի կող մից ձեռք բեր վող տե ղե կատ-
վու թյան ո րա կը և ամ բող ջա կա նու թյունն է: Ե րկ րորդ տար բե րու թյու նը վե րա բե րում է 
խորհր դա րա նի՝ բյու ջե ի մեջ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու լի ա զո րու թյա նը: 

Բյու ջե ի նա խա գի ծը կա րող է պա րու նա կել մի քա նի է ջից բաղ կա ցած փաս տա թուղթ, 
ո րը բո վան դա կում է ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ տար բեր գե րա տես չու թյուն նե րին 
հատ կաց վող ը նդ հա նուր դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ, սա կայն այն կա րող է նաև 
նե րա ռել հա րյու րա վոր է ջե րից բաղ կա ցած բարդ և ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն: 
Այն պի սի ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նը, Հուն գա րի ան, Ճա-
պո նի ան, Նոր Զե լան դի ան և Պոր տու գա լի ան բյու ջե ի փաս տա թուղ թը պա րու նա կում է 
հատ կա ցումնե րի մա սին 500-ից 1000 ծախ սային հոդ ված ներ, Ա վստ րի ա յում, Դա նի ա-
յում, Ի տա լի ա յում, Նոր վե գի ա յում, Շվեյ ցա րի ա յում և Ա ՄՆ-ո ւմ` մինչև 2000 ծախ սային 
հոդ ված ներ և ա վե լի քան 2000-ը ծախ սային հոդ ված ներ՝ Գեր մա նի ա յում, Իս պա նի ա-
յում և Թուր քի ա յում
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Երկ րորդ՝ բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցում խորհր դա րա նի ու նե ցած ազ դե ցու թյան 
կար ևոր ցու ցիչ է լրա ցումներ կա տա րե լու գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով բյու ջե ի բո վան դա կու-
թյան մեջ փո փո խու թյուն նե րի ծա վա լը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, գո յու թյուն ու նեն բյու ջե ի 
հաս տատ ման փու լում խորհր դա րա նի լի ա զո րու թյուն նե րը նկա րագ րող ե րեք մո դել ներ` 
բյու ջե ի նա խագ ծում փո փո խու թյուն կա տա րե լու ան սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն, 
բյու ջե ի նա խագ ծում փո փո խու թյուն կա տա րե լու սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն, բյու-
ջե ի նա խագ ծում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու խիստ սահ մա նա փակ (չն չին) լի ա զո-
րու թյուն:

 Բյու ջե ում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու ան սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն ներ ու-
նե ցող խորհր դա րանն ի րա վա սու է բյու ջե ի նա խագ ծում փո փո խու թյուն ներ մտց նել և 
ա ռա ջար կել նոր ծախ սեր: Տե սա կա նո րեն այս պի սի լի ա զո րու թյուն նե րը հնա րա վո րու-
թյուն են ըն ձե ռում խորհր դա րա նին ամ բող ջու թյամբ փո խել կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար-
կած բյու ջե ի բո վան դա կու թյու նը: Ա ՄՆ Կոնգ րեսն ը նդ հա նուր առ մամբ նշ վում է, որ պես 
ա մե նահ զոր խորհր դա րա նը պաշտ պա նա կան բյու ջե ի մշակ ման հար ցում, քա նի որ նա-
խա գա հի կող մից մշակ ված` գոր ծա դիր մարմնի նա խա գիծն ի րա կա նում ըն դուն վում է 
որ պես ա ռա ջար կու թյուն նե րի նա խա գիծ, ո րը Կոնգ րե սի կող մից վեր լուծ վում և փո փո-
խու թյուն նե րի է են թարկ վում: Գեր մա նի այի Բուն դես թա գը, Նի դեր լանդ նե րի և Դա նի այի 

Defence Budgeting) հետևյալ էլ. հասցեում՝ www.dcaf.ch/_docs/bg_defence_budgeting.pdf).
15  Տե՛ս ՏՀԶԿ, «Բյուջետային գործընթացների և ընթացակարգերի վերաբերյալ հետազոտություն», 

Մաս III, Բյուջեի ընդունումը (2007թ.) (OECD, Budget Practices and Procedures Survey, Part IIIPassing 
the Budget) հետևյալ էլ. հասցեում՝ http://webnet4.oecd.org/budgeting/Budgeting.aspx.
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խորհր դա րան նե րը նույն պես բյու ջե ի նա խագ ծում կա տա րում են տա րե կան հա րյու րա-
վոր փո փո խու թյուն ներ: Ա վստ րի այի, Բել գի այի, Ֆին լան դի այի, Ի տա լի այի, Նոր վե գի այի 
և Պոր տու գա լի այի խորհր դա րան նե րը ևս ու նեն բյու ջե ում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե-
լու ան սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն ներ: 

Սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն ներ ու նե ցող խորհր դա րան նե րը կա րող են կա տա րել 
այն քան փո փո խու թյուն, որ քան ցան կա նում են, ե թե դրա նով չի փո փոխ վում գոր ծա-
դիր իշ խա նու թյան կող մից ա ռա ջարկ ված ը նդ հա նուր դե ֆի ցի տը (պա կա սուրդ) կամ 
հա վե լուր դը: Փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու լի ա զո րու թյու նը խորհր դա րա նին թույլ է 
տա լիս փո խել կա ռա վա րու թյան գե րա կա յու թյուն նե րը և դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա-
բաշխ մամբ` ո րո շել բյու ջե տային վերջ նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Ը նդ հա նուր 
դե ֆի ցիտն ան փո փոխ պա հե լու ար գել քը հիմնա վոր վում է հար կա բյու ջե տային կար գա-
պա հու թյունն ա պա հո վե լու և մակ րոտն տե սա կան ցու ցիչ նե րը պահ պա նե լու ան հրա-
ժեշ տու թյամբ: Հետ ևա բար, խորհր դա րա նը բյու ջեն ա վե լաց նե լու ցան կու թյան դեպ քում 
պետք է նշի պե տա կան մի ջոց նե րի աղ բյուր նե րը` հա մա պա տաս խա նա բար նվա զեց նե-
լով բյու ջե ի այլ ծախ սային հոդ ված նե րը, կամ դրանց ֆի նան սա վոր ման հա մար նոր աղ-
բյուր ներ գտ նե լով: Հա կա ռակ դեպ քում ա վե լի շատ գու մար ներ ծախ սե լու և ա վե լի քիչ 
հարկ վճա րե լու ը նտ րա կան ճն շու մը կա ռա ջաց նի խրո նի կա կան դե ֆի ցիտ: Այս մո դե լին 
են հետ ևում Չե խի այի Հան րա պե տու թյան, Ֆրան սի այի, Մեք սի կայի, Լե հաս տա նի, Իս-
պա նի այի և Ռու մի նի այի խորհր դա րան նե րը:

 Բյու ջե ի մեջ փո փո խու թյուն ներ մտց նե լու խիստ սահ մա նա փակ լի ա զո րու թյուն նե
րը բնո րոշ են շատ քիչ թվով ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րի խորհր դա րան նե րին: Այս 
խորհր դա րան նե րը կա րող են մի այն նվա զեց նել բյու ջե ում նշ ված ծախ սե րը (ա ռանց 
դրա մա կան մի ջոց նե րի հատ կա ցու մը այլ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի հա մար վե րա բաշ-
խե լու) կամ ը նդ հան րա պես ի րա վունք չու նեն փո փո խու թյուն կա տա րել բյու ջե ում` բա-
ցա ռու թյամբ այն ամ բող ջու թյամբ հաս տա տե լու կամ մեր ժե լու: Այս տե սա կին են պատ-
կա նում Վեսթ մինս թե րյան մո դե լի խորհր դա րան նե րը: Ո րոշ ե րկր նե րում (օ րի նակ՝ Կա-
նա դա, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն, Ա վստ րա լի ա, Հնդ կաս տան, Նոր Զե լան դի ա, Հա րա-
վային Աֆ րի կա և Զամ բի ա) բյու ջե ում հա ջո ղու թյամբ կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը 
հա մար վում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան դեմ ներ կա յաց րած ան վս տա հու թյան քվե ին 
հա մար ժեք, ին չը կա րող է կա ռա վա րու թյա նը ստի պել պաշ տո նա թող լի նել: Բյու ջե ի նա-
խա գի ծը հաս տա տե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված լի ա զո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու-
թյու նը կա րող է փոխ հա տուց վել բյու ջե տային գոր ծըն թա ցի այլ փու լե րում՝ խորհր դա րա-
նի ա չա լուրջ ներգ րավ մամբ:
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 Ներ դիր 4. Բյու ջեն և խորհր դա րա նը. լավ փոր ձի օ րի նակ ներ 

·	 Օ րենս դիր մար մին նե րի ակ տի վու թյու նը ֆի նան սա կան հե ռա տե սու թյան հետ հա մա-
ձայ նեց նե լու նպա տա կով այն պի սի ե րկր նե րում, ի նչ պի սիք են Կա նա դան, Չե խի այի 
Հան րա պե տու թյու նը, Ֆրան սի ան, Ի տա լի ան, Նոր վե գի ան, Լե հաս տա նը, Իս պա նի ան, 
Շվե դի ան կամ Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը, ծախ սե րը պահ վում են հս կո ղու թյան ներ քո` 
նախ քան ա ռան ձին ո լոր տային բաշ խումնե րի և հա տուկ հատ կա ցումնե րի դի տար կու-
մը` օ րենս դի րի կող մից ը նդ հա նուր ծախ սե րի ծա վալ նե րի վե րա բե րյալ քվե ար կու թյան 
շնոր հիվ

2
: 

·	 Աու դիտ ի րա կա նաց նող ազ գային գրա սե նյա կը` ի դեմս Հա մայնք նե րի պա լա տի, հաշ-
վեքն նու թյուն է ի րա կա նաց նում Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան կա ռա վա րու թյան բո լոր 
գե րա տես չու թյուն նե րի նկատ մամբ, և բա ցի այդ՝ ի րա վունք ու նի նաև ստու գել, թե 
ա րդյոք այս գե րա տես չու թյուն նե րը տն տե սող և ար դյու նա վետ կեր պով են օգ տա գոր-
ծել ի րենց հատ կաց ված ռե սուրս նե րը: Վեր ջի նիս կող մից գե րա տես չա կան ծախ սե րի 
ման րա մասն ու սումնա սի րու թյան ար դյուն քում խորհր դա րա նի հա մար տա րե կան 
կազմ վում է մոտ 50 զե կույց: Խո շոր նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ տա րե կան զե կույ ցում 
(Major Projects Report), ման րա մասն ներ կա յաց ված են պաշտ պա նու թյան նա խա րա-
րու թյան պաշտ պա նա կան գնումնե րի ո լոր տում խո շո րա գույն քսան հինգ նա խագ ծե-
րը3: Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը նաև խորհր դա րա նին է ներ կա յաց նում 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տում 20 լա վա գույն նոր ծրագ րե րի վե րա բե րյալ տա րե կան հայ-
տա րա րու թյու նը: 

Զոր քե րի տե ղա կա յու մը ար տերկ րում
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 Խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյու նը (սո վո րա բար՝ ՄԱԿ-ի նման 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան ման դա տի ներ քո) « պա տե րազմ կամ խա ղա ղու թյուն» 
հայտ նի ի րադ րու թյան ժա մա նա կա կից տար բե րակն է ներ կա յաց նում: Հետ ևա բար, 
այս հար ցի ա ռն չու թյամբ օ րենս դիր ի րա վա սու թյու նը շատ կար ևոր է ան վտան գու թյան 
ո լոր տի նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան հա մար: 

Այս գոր ծում խորհր դա րա նի կար ևո րու թյան հիմնա կան ցու ցի չը խորհր դա րա նի՝ 
խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե րում զին ված ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը հաս տա տե-
լու լի ա զո րու թյամբ օ ժտ ված լի նե լը կամ չլի նելն է` նախ քան զոր քե րի տե ղա կա յու մը: 
Խորհր դա րա նին նման լի ա զո րու թյուն վե րա պա հե լու հիմնա կան դր դա պատ ճառն ա կն-
հայտ է` հաշ վի առ նե լով նման ո րոշ ման կար ևոր հետ ևանք ներն ի նչ պես պե տու թյան 
զին ծա ռայող նե րի և ոս տի կա նու թյան ու ժե րի կյան քի, այն պես էլ` այլ ե րկր նե րի հետ հա-
րա բե րու թյուն նե րի հա մար: Խորհր դա րա նում « պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան» ի րադ-
րու թյան մա սին եր կա րա ձիգ քն նար կումնե րը նվա զեց նում են ազ գային զոր քե րի` խո ցե-
լի և ռիս կային ի րա վի ճակ նե րում հայտն վե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 Զոր քե րը ար տերկ րում տե ղա կայե լուց հե տո խորհր դա րա նի հա մար դժ վար է չե ղյալ 
հայ տա րա րել կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը. զոր քե րի հետ կան չը կա րող է վտան գել ըն-
թա ցիկ ա ռա քե լու թյու նը և վնաս պատ ճա ռել ե րկ րի մի ջազ գային հե ղի նա կու թյանն ու 
վս տա հե լի ու թյա նը: Ա նվ տան գու թյան չնա խա տես ված ի րա վի ճակ նե րին ա րագ ար ձա-
գան քե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը հա ճախ այն հիմնա վո րումն է, ո րն օգ տա գործ վում է 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կող մից` ա ռանց խորհր դա րա նի հետ խորհր դակ ցե լու ու ժային 
գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու հա մար17:
16  Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս «Զորքերի տեղակայումը արտերկրում» DCAF-ի 

Տեղեկագիրը (DCAF Backgrounder on Sending Troops Abroad) հետևյալ էլ. հասցեում՝ www.dcaf.ch/_
docs/bg_troops_abroad.pdf.

17  Կորեայի, Վիետնամի Ֆոլկլենդյան, Կոսովոյի և Իրաքի պատերազմները համարվում են դե ֆակտո, 



15Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

 Ներ դիր 5. Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ար տերկ րում ռազ
մա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի նկատ մամբ. լավ փոր ձի օ րի նակ ներ

·	  Գեր մա նի այի օ րեն քը (2004թ.) նա խա տե սում է, որ զին ված ու ժե րի տե ղա կայ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է նա խա պես ստա նալ խորհր դա րա նի հաս տա տու մը, սա կայն 
խորհր դա րա նի ի րա վա սու թյանն է թող նում ո րո շե լու՝ ա րդյոք տվյալ ա ռա քե լու թյու-
նը նշա նա կու թյուն ու կար ևո րու թյուն ու նի դրա նում ներգ րավ վե լու հա մար: Ցածր 
ին տեն սի վու թյան և նշա նա կու թյան ա ռա քե լու թյուն նե րի դեպ քում կա ռա վա րու-
թյան դի մու մը ներ կա յաց վում և շր ջա նառ վում է խորհր դա րա նի ան դամնե րի մոտ 
և հա մար վում է ըն դուն ված, ե թե 7 օր վա ըն թաց քում խմ բակ ցու թյուն նե րից մե կը 
կամ խորհր դա րա նա կան նե րի ա ռն վազն 5%-ը չի պա հան ջում պաշ տո նա կան ըն-
թա ցա կարգ: Ա վե լին՝ զոր քե րի տե ղա կայ ման վե րա բե րյալ խորհր դա րա նա կան քվե-
նե րը այս պես կոչ ված «ա զատ քվե ներ» են, ին չը նշա նա կում է, որ խորհր դա րա նի 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը ձեռն պահ են մնում խորհր դա րա նի ան դամնե-
րին կու սակ ցու թյան պաշ տո նա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն քվե ար կում պար-
տադ րե լուց: 

·	 Ռու մի նի այի օ րեն քը (2004թ.) նա խա տե սում է, որ խա ղա ղա պահ և կոա լի ցի ոն 
ա ռա քե լու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք չեն կա րող ու ղարկ վել Ռու մի նի այի խորհր դա-
րա նի կող մից վա վե րաց ված պայ մա նագ րե րի հի ման վրա, ան հրա ժեշտ է նա խա-
պես ստա նալ խորհր դա րա նի հա վա նու թյու նը: Հա վա քա կան պաշտ պա նու թյան, 
մար դա սի րա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադր ման կամ պայ մա նագ րի հի ման վրա 
տե ղա կայ ված ու ժե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ քում ա ռա քե լու թյուն ու ղար կե-
լու մա սին ո րո շու մը կա յաց նում է նա խա գա հը՝ 5 օր վա ըն թաց քում ծա նու ցե լով 
խորհր դա րա նին: Այս պի սով՝ ռազ մա կան տե ղա կա յումնե րի հա մար կա յաց վում են 
ա րագ, ո րոնք են թադ րա բար ար դեն ի սկ ստա ցել են խորհր դա րա նի քա ղա քա կան 
ա ջակ ցու թյու նը վեր ջի նիս կա յաց րած նա խորդ ո րո շումնե րով: 

·	 Եր բեմն «ք սա կի» (բյու ջե ի) նկատ մամբ ու նե ցած լի ա զո րու թյու նը կա րող է կոմ-
պեն սաց նել նա խորդ րող թույլտ վու թյուն տա լու սահ մա նադ րա կան լի ա զո րու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը: Խորհր դա րան նե րը կա րող են կի րա ռել այս լի ա զո րու թյու նը 
պաշտ պա նու թյան տա րե կան բյու ջեն հաս տա տե լիս, ո րը ֆի նան սա վո րում է նա-
խա տե սում ըն թա ցիկ խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե րի հա մար, կամ ե րբ նոր 
տե ղա կա յումնե րի հա մար լրա ցու ցիչ բյու ջե տային ֆի նան սա վոր ման հայտ են 
ստա նում: Օ րի նակ՝ Ա ՄՆ Կոնգ րե սը հա կազ դել է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան քա ղա-
քա կա նու թյա նը, ե րբ կա սեց րել է Հա րա վային Վի ետ նա մին ռազ մա կան օգ նու թյան 
տրա մադ րու մը նա խա գահ Գե րալդ Ֆոր դի օ րոք և ե րբ դա դա րեց րել է Սո մա լի ում 
ՄԱԿ-ի խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյան կազ մում ը նդ գրկ ված Ա ՄՆ զոր քե րի ֆի նան-
սա վո րու մը 1993թ. ա ռա ջին կո րուստ նե րը հե տո:

·	  Շատ խորհր դա րան ներ ակ տի վո րեն օ գտ վում խա ղա ղա պահ ա ռա քե լու թյուն նե-
րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րենց լի ա զո րու թյու նից` ա ռա քե-
լու թյան կազ մում տե ղա կայ ված զոր քեր այ ցե լու թյուն նե րի, հար ցաքն նումնե րի և 
պա տաս խա նա տու նա խա րա րին հար ցեր ո ւղ ղե լու մի ջո ցով:

այլ ոչ թե դե յուրե պատերազմներ: Օրինակ` ԱՄՆ-ը և Միացյալ Թագավորությունը պատերազմի 
մասին պաշտոնական հայտարարություն չեն հրապարակել սկսած Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմից:



16 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

 Խորհր դա րա նա կան ա ռա ջարկ ներ
Վս տա հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջարկ նե րը և քվե նե րը խորհր դա րա նա կան վե րահս-

կո ղու թյան գոր ծիք ներ են, ո րոնք սահ ման ված են խորհր դա րա նա կան ժո ղովր դա վա րու-
թյուն ու նե ցող ե րկր նե րի մե ծա մաս նու թյան սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Խորհր դա րա-
նը կա րող է քվե րա կե լով իր վս տա հու թյու նը հայտ նել գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը՝ որ ևէ 
կոնկ րետ օ րեն քի, քա ղա քա կա նու թյան ա ռա ջար կու թյան կամ կա ռա վա րու թյան ը նդ-
հա նուր քա ղա քա կան ծրագ րի հա մար: Ը նդ դի մու թյու նը ևս կա րող է լի ա գու մար նիս-
տի քվե ար կու թյա նը դնել ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջարկ (կամ պար սա վանք 
հայտ նե լու ա ռա ջարկ): Ըն դուն վե լու դեպ քում սո վո րա կան ա ռա ջար կը չի ա ռա ջաց նում 
ի րա վա կան ազ դե ցու թյուն և հան դի սա նում է մի այն քա ղա քա կան պատ ժա մի ջոց, ո րը 
կա րող է ազ դե ցու թյուն ու նե նալ կամ չու նե նալ տվյալ հար ցի ո ւղ ղու թյամբ կա ռա վա րու-
թյան դիր քո րոշ ման վրա: Սա կայն, ե թե վս տա հու թյան քվեն մերժ վում է կամ ըն դուն վում 
է ան վս տա հու թյան (պար սա վան քի) քվե, կա ռա վա րու թյու նը ստիպ ված է հրա ժա րա-
կան տալ: Ա նվս տա հու թյան ստա ցած կա ռա վա րու թյուն նե րի ցան կը եր կար է՝ Փոլ Մար-
տի նը` 2005թ. Կա նա դա յում, Ռո մա նո Պրո դին` Ի տա լի ա յում 1998թ., Գեր հարդ Շրյո դե-
րը` 2005թ, և Հել մուտ Շմիդ տը` 1982թ. Գեր մա նի ա յում մի այն մի քա նի օ րի նակ ներ են:

 Խորհր դա րա նի հա մա ձայ նու թյու նը բարձ րա գույն պաշ տոն նե րի նշա նակ
ման հար ցում
 Գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը հաշ վե տու պա հե լու մեկ այլ ե ղա նակ է կար ևոր պաշ տոն

նե րի, օ րի նակ` պաշտ պա նու թյան, ներ քին գոր ծե րի և ար դա րա դա տու թյան նա խա րար-
նե րի, հե տա խու զու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի և հաշ վեքն նու թյան (աու դի տի) ազ գային 
կա ռույ ցի տնօ րեն նե րի, պե տու թյան գլ խա վոր դա տա խա զի, օմ բուդս մա նի և բարձ րաս-
տի ճան զին վո րա կան հրա մա նա տար նե րի նշա նա կումնե րի հար ցում խորհր դա րա նին 
հա մա ձայ նու թյուն տա լու ի րա վա կան կամ սահ մա նադ րա կան պար տա վո րու թյուն վե-
րա պա հե լը: Այս պաշ տոն նե րի հա մար ներ կա յաց ված թեկ նա ծու նե րը հար ցաքնն վում և 
գնա հատ վում են մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի կամ ան մի ջա կա նո րեն լի ա գու-
մար նիս տի ժա մա նակ, և պաշ տո նին նշա նակ վե լու հա մար պետք է ստա նան ձայ նե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը:

 Խորհր դա րա նի կա րո ղու թյուն ներ. հանձ նա ժո ղովներ
 Խորհր դա րա նի վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույթն ա վե լի տե սա նե լի և ար դյու նա վետ 

կեր պով դրս ևոր վում է հանձ նա ժո ղովնե րում: Խորհր դա րա նի ար դյու նա վե տու թյան հա-
մար շատ կար ևոր է, որ խորհր դա րանն ու նե նա կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քին հա-
մա պա տաս խան մշ տա կան հանձ նա ժո ղովնե րով

18
 ի նս տի տու ցի ո նալ կա ռուց ված, քա նի 

որ ու ժեղ հանձ նա ժո ղովնե րը խորհր դա րա նի հիմնա կան գոր ծիքն են քա ղա քա կա նու-
թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցում ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու հա մար: 

Մաս նա գի տա կան փոր ձա գի տու թյու նը հա մա կենտ րո նաց նե լու հնա րա վո րու թյու-
նից բա ցի` հանձ նա ժո ղո վում աշ խա տե լու ա ռա վե լու թյունն է հրա պա րա կայ նու թյան և 
լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից լու սա բան ման բա ցա կա յու թյու նը, ին չը նպաս տում է ա զատ 
ե րկ խո սու թյան կա յաց մա նը, հեշ տաց նում է բա նակ ցու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցը և մի-
աս նա կան կար ծի քի ձևա վո րու մը: Լի ա գու մար նիս տե րի ըն թաց քում լայն քն նա դա տու-
թյան ձևա չա փը սո վո րա բար իշ խող և ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րին մի մյանց դեմ 

18 Գոյություն ունեն նաև ad hoc հանձնաժողովներ` կոնկրետ և նեղ լիազորություններով, օրինակ՝ 
կոնկրետ օրինագիծի կամ հետաքննվող հարցի ուսումնասիրության համար, որոնք կազմալուծվում 
են իրենց լիազորությունները իրականացնելուց հետո:



17Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

է հրահ րում, ո րն ա ռանձ նա պես չի նպաս տում վե րահս կո ղու թյան ա պա հով ման գոր-
ծըն թա ցում խորհր դա րա նա կան բազ մա կողմ և հա մընդգր կուն ներգ րավ վա ծու թյա նը, 
մինչ դեռ հանձ նա ժո ղովնե րում ծա վալ վող աշ խա տանք նե րը պայ ման ներ են ստեղ ծում 
ա վե լի ման րակր կիտ և տեխ նի կա կան միջ կու սակ ցա կան ու սումնա սի րու թյան հա մար: 

 Ներ դիր 6. Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը

·	  Սահ մա նա փակ տևո ղու թյան օ րենսդ րու թյու նը (« մայ րա մու տի» օ րենսդ րու թյուն - 
sunset legislation)4 գոր ծա դիր մար մին նե րի հա մար սահ մա նում է ո րո շա կի ժամ կետ-
ներ: Ժամ կե տի ա վար տի գոր ծըն թա ցի հա մա ձայն` պե տա կան մար մի նը լու ծար վում 
է, ե թե մինչև սահ ման ված ժամ կետն օ րենք չի ըն դուն վում դրա գոր ծու նե ու թյու նը 
շա րու նա կե լու մա սին: Այս գոր ծըն թա ցը օ րենս դիր իշ խա նու թյանն ըն ձե ռում է պե-
տա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը ա վե լի ման րակր կիտ ու սումնա սի րե լու և ան-
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դրանց ա ռա ջադ րանք նե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ 
կար ևոր փո փո խու թյուն ներ ա նե լու ե զա կի հնա րա վո րու թյուն: Կո լո րա դոն Ա ՄՆ-ի 
ա ռա ջին նա հանգն էր, ո րը փոր ձեց կի րա ռել այս օ րենսդ րու թյու նը` պե տա կան մար-
մին նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 1976թ. Կո լո րա դոյի 
ակ տը նա խա տե սում էր թվով տաս նե րեք կար գա վո րող և լի ցեն զա վո րող կա ռույց նե-
րի ավ տո մատ լու ծա րում 1977թ., ե թե դրանց շա րու նա կա կան առ կա յու թյան հա մար 
հիմնա վոր պատ ճառ ներ չներ կա յաց նեն: Այս ակ տի ար դյուն քում փակ վեց եր կու կա-
ռույց, ո րոնց գոր ծա ռույթ նե րը փո խանց վե ցին դրանց հո վա նա վոր գե րա տես չու թյուն-
նե րին, եր կու սը մի ա ձուլ վե ցին, մե կը լու ծար վեց, մեկ կազ մա կեր պու թյուն ը նդ լայ նեց 
իր գոր ծա ռույթ նե րը, մեկն էլ ա վե լաց րեց իր աշ խա տա կից նե րի քա նա կը: Նման հա-
մեստ սկիզբ ու նե նա լով` սահ մա նա փակ տևո ղու թյան օ րենսդ րու թյու նը շու տով տա-
րած վեց ո ղջ Ա ՄՆ-ո ւմ, ի ոկ եր կու տար վա ըն թաց քում ա մե նա քի չը 26 նա հանգ նե րում 
հա րյու րա վոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վե ցին սահ մա նա փակ տևո-
ղու թյան օ րենսդ րու թյան դրույթ ներ: Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում սահ մա նա փակ 
տևո ղու թյան օ րենսդ րու թյան դրույթ նե րը ներ մուծ վել են Ա ՄՆ-ի, Մի ա ցյալ Թա գա վո-
րու թյան և Ա վստ րա լի այի հա կաա հա բեկ չա կան օ րենսդ րու թյուն ներ:

·	 1949թ. Գեր մա նի այի հիմնա կան օ րեն քը նա խա տե սում է Ա նվս տա հու թյան կա
ռու ցո ղա կան քվե: Սա նշա նա կում է, որ խորհր դա րա նի ներ կա յաց րած ան վս տա-
հության քվեն ի նք նա բե րա բար չի հան գեց նում կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նին, 
ե թե ը նդ դի մու թյու նը հա մա ձայ նու թյուն չի տա լիս նրա ի րա վա հա ջոր դի նշա նակ մա-
նը: Դաշ նային կանց լե րը կա րող է պաշ տո նից հե ռաց վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
նրա ի րա վա հա ջոր դը խորհր դա րա նի կող մից ստան ցում է բա վա րար ա ջակ ցու-
թյուն: Այս մե խա նիզ մը ստեղ ծում է քա ղա քա կան կա յու նու թյուն, հզո րաց նում ը նդ-
դի մու թյա նը և խթա նում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին` գտ նե լու փոխ շա հա-
վետ լու ծումներ:

Ու ժեղ հանձ նա ժո ղովնե րը հան դես են բե րում ան կախ բա րո յա կան ո գի և ան կողմ-
նա կալ կեր պով մտա ծե լու ու գոր ծե լու կա րո ղու թյուն: Պատ շաճ լի ա զո րու թյուն նե րի, 
ռե սուրս նե րի և դիր քո րոշ ման դեպ քում հանձ նա ժո ղովնե րը կա րող են ծա ռայել որ պես 
ար դյու նա վետ մի ջոց` ամ րապն դե լու կա ռա վա րու թյան բա րե փո խումնե րը, թա փան ցի-
կու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը և նպաս տե լու պե տու թյան կա ռա վար ման վե-
րա բե րյալ հան րու թյան բա նի մաց ի րա զե կու թյան բարձ րաց մա նը:



18 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

 Հանձ նա ժո ղովնե րի վե րահս կո ղու թյան ման դատ
 Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րի ման դա տը սահ ման ված է օ րենսդ րու թյան, 

խորհր դա րա նի կա նո նա կար գի և եր բեմն նույ նիսկ սահ մա նադ րու թյան մեջ: Սո վո րա-
բար այս ման դա տը եր կա կի գոր ծա ռույթ է նա խա տե սում: Նախ՝ նրանք խորհր դա րա նի 
լի ա կազմ ժո ղո վին (պ լե նու մին) խոր հուրդ ներ են ներ կա յաց նում ի րենց գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տին վե րա բե րող բո լոր օ րենք նե րի և խորհր դա րա նա կան ո րո շումնե րի վե րա բե րյալ: 
Լի ա գու մար նիս տի՝ օ րենսդ րու թյա նը վե րա բե րող բո լոր քն նար կումնե րը մեկ նար կում 
են հանձ նա ժո ղովնե րի զե կույց նե րի հի ման վրա: Դրանք կա ռա վա րու թյանն ո ւղղ ված 
ա ռա ջար կու թյուն նե րի ձևա կերպ ման հիմնա կան մի ջոցն են:

Ե րկ րորդ՝ հանձ նա ժո ղովնե րը լի ա զոր ված են մշ տա դի տար կե լու գոր ծա դիր մար մին-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը` հե տա մուտ լի նե լով վեր ջին նե րիս հաշ վետ վո ղա կա նու թյա նը 
եր կու հիմնա կան տե սա կե տից.

·	  Վար չա կան – փոր ձե լով սահ մա նել կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րը կար գա վո րող փաս-
տե րը և օ րենք նե րը՝ հա վաս տի ա նա լու, որ գոր ծա դիր մար մին նե րը պահ պա նում 
են օ րեն քի գե րա կա յու թյան և բնակ չու թյան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ հար գան-
քը, ի նչ պես նաև խու սա փե լու թե րի վար չա րա րու թյու նից, կա ռա վար ման գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լիս պե տա կան ռե սուրս նե րի վատ նումնե րից և կա ռուպ ցի-
ոն դրս ևո րումնե րից:

·	  Քա ղա քա կան – փոր ձե լով գնա հա տել գոր ծա դիր մարմնի քա ղա քա կան դիր քո-
րո շումնե րը, նրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը ազ գային շա հե րին և կա ռա վա-
րու թյան ծրագ րին, դրանց ի րա կա նա ցումն ու ար դյունք նե րը:

 Հանձ նա ժո ղովն ի րա կա նաց նում է տար բեր տե սա կի վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ ներ, 
սա կայն դրանց բո լո րի հիմ քում ըն կած է խորհր դա րա նի` գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու և, հետ ևա բար, փաս տաթղ թեր ու զե կույց ներ պա հան-
ջե լու կամ գոր ծա դիր կա ռույց նե րի պաշ տո նյա նե րին ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը մեկ նա-
բա նե լու և հիմնա վո րե լու հա մար հանձ նա ժո ղո վի հան դի պումնե րին կան չե լու լի ա զո րու-
թյու նը: Վե րո հի շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րե լի է հաս կա նալ եր կու ա ռան ձին, սա կայն 
մի մյանց փոխլ րաց նող, վե րահս կո ղու թյան ռազ մա վա րու թյուն նե րի լույ սի ներ քո.

·	 Պ րոակ տիվ (նա խա ձեռ նող) – ե րբ հանձ նա ժո ղովնե րը ներգ րավ վում են կա նո-
նա վոր և նա խօ րոք պլա նա վոր ված (վե րահսկ վող մարմնի հետ հա մա տեղ) « պա
րե կային ոս տի կա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում»` օ րենսդ րու թյան կամ քա ղա-
քա կա նու թյան վեր ջին զար գա ցումնե րի քն նարկ ման նպա տա կով կազ մա կերպ-
վող կա նո նա վոր նիս տեր, գոր ծա դիր մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց վող պար բե րա կան զե կույց ներ, հանձ նա ժո ղո վի 
ստու գայ ցեր զոր քեր, ռազ մա կան և քա ղա քա ցի ա կան նշա նա կու թյան վայ րեր ու 
հաս տա տու թյուն ներ և այլն: Վե րահս կո ղու թյան այս տե սա կը հիմն վում է կան-
խար գե լիչ մո տեց ման վրա, ո րի դեպ քում հանձ նա ժո ղո վը եր բեմն կի սում է իր 
կող մից վե րա նայ վող զար գա ցումնե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը:

·	  Ռե ակ տիվ (ար ձա գան քող) – ե րբ հանձ նա ժո ղովնե րը սկ սում են գոր ծել մի այն 
«հր դե հի ա հա զանգ» ստա նա լուց հե տո՝ կազ մա կեր պե լով լսումներ կամ հար-
ցաքն նումներ՝ խորհր դա րա նա կան բա նա վե ճե րի ժա մա նակ, լրատ վա մի ջոց նե րի 
կող մից վեր հան ված կամ ստաց ված բո ղոք նե րում ներ կա յաց ված ա րարք նե րը 
հե տաքն նե լու նպա տա կով: Հանձ նա ժո ղովներն ի րա վա սու են նա խա րար նե րին, 
զին վո րա կան կամ քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րին, գե րա տես չու թյուն նե րի ղե-
կա վար նե րին կամ ան կախ փոր ձա գետ նե րին հրա վի րել ներ կա յա նա լու հանձ նա-
ժո ղո վի նիս տե րին՝ հար ցե րին պա տաս խա նե լու և նույ նիսկ նրան ցից ե րդ ման 
ներ քո վկա յու թյուն ներ ստա նա լու հա մար, ի նչ պես դա ար վում է դա տա րա նում: 
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Հանձ նա ժո ղովնե րը կա րող են նաև պա տաս խա նա տու մար մին նե րին (օ րի նակ` 
աու դիտ ի րա կա նաց նող ազ գային գրա սե նյա կին) կար գադ րել ֆի նան սա կան 
աու դիտ ի րա կա նաց նե լու բյու ջե ի կա տար ման վե րա բե րյալ:

 Հանձ նա ժո ղո վի վե րահս կիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը կախ ված չեն խորհր դա րա նի լի-
ա գու մար կամ օ րենս դիր ժա մա նա կա ցույ ցե րից: Հանձ նա ժո ղովնե րը սահ մա նում են 
ծրագ րե րի և վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րենց սե փա կան օ րա կար գը, ո րո շում 
են ո ւմ հրա վի րել լսումնե րին կամ հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ո րոնք կա րող են լի նել 
հրա պա րա կային կամ փակ` կախ ված հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րի ո րո շու մից: 

Ան կախ նրա նից, թե որ քան մեծ է ի րենց լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կը, հանձ նա-
ժո ղովնե րը չու նեն ի րա վա կի րառ լի ա զո րու թյուն: Ներ կա յաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը 
պար տա դիր ի րա վա բա նա կան ո ւժ չու նեն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հա մար: Հանձ նա-
ժո ղովնե րը պետք է ա պա վի նեն ի րենց փաս տարկ նե րի ու ժին, հրա պա րա կայ նու թյա նը 
և բազ մա կու սակ ցա կան ա ջակ ցու թյա նը` հա մո զե լու խորհր դա րա նի լի ա կազմ ժո ղո-
վին հետ ևել ի րենց ա ռա ջար կու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը: Ազ դե ցիկ և հե ղի նա կա վոր 
հանձ նա ժո ղո վի խոս քը սո վո րա բար ու նի նշա նա կա լի քա ղա քա կան կար ևո րու թյուն:

 Հանձ նա ժո ղովնե րի կազմ
 Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րի կազ մը, հատ կա պես հանձ նա ժո ղո վի ձևա-

չա փում ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի ան դամնե րի մաս նակ ցու թյու նը ո րո շումնե-
րի կա յաց ման օ ղակ նե րին շատ կար ևոր է վե րահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյան հա-
մար: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րը սո վո րա բար ը նտր վում են խորհր դա րա նի կող մից 
լի ա գու մար նիս տի ըն թա ցա քում, ի սկ թեկ նա ծու ներն ա ռա ջադր վում են խորհր դա րա-
նա կան խմ բե րի կող մից` ա պա հո վե լու բո լոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա վա-
սա րա չափ ներ կա յաց վա ծու թյու նը խորհր դա րա նում: 

Այս կա նո նից ո րոշ բա ցա ռու թյուն ներ են հան դի պում հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու-
թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան դեպ քում, ե րբ մեծ է գաղտ նի ու թյան պահ պան ման, 
պրո ֆե սի ո նա լու թյան ա պա հով ման և հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան չքա ղա քա կա-
նաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Օ րի նակ՝ Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան Հե տա խու զու թյան 
և ան վտան գու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ը նդ գրկ ված են նաև ը նդ դի մա-
դիր կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնք նշա նակ վում են վար չա պե տի կող մից` 
ը նդ դի մու թյան ղե կա վա րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո: Հանձ նա ժո ղո վը պատ րա վոր է 
վար չա պե տին զե կու ցել իր աշ խա տանք նե րի մա սին, և մի այն զե կույ ցում պա րու նակ վող 
գաղտ նի տե ղե կատ վու թյու նը ջն ջե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո վի զե կույ ցը ներ կա յաց վում է 
խորհր դա րա նին:

 Հանձ նա ժո ղովնե րի մե ծա մաս նու թյա նը բնո րոշ է կու սակ ցու թյան քա ղա քա կա նու-
թյան և փոր ձա գի տու թյան միջև հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պա նու մը, ո րին հնա րա-
վոր է հաս նել մաս նա գի տա կան փորձ, գի տե լիք ներ և հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տում հե տաքրք րու թյուն ու նե ցող թեկ նա ծու ներ ա ռա ջադ րե լով: Մշ տա կան հանձ-
նա ժողովնե րի կազ մը սո վո րա բար մնում է ան փո փոխ ոչ մի այն խորհր դա րա նա կան 
նս տաշր ջա նի, այլև հա ջորդ մի քա նի տա րի նե րի նս տաշր ջան նե րի ըն թաց քում: Հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամնե րը զար գաց նում են գոր ծա դիր պաշ տո նա տար ան ձանց հետ բա-
նակ ցու թյուն ներ վա րե լու ի րենց հմ տու թյուն նե րը և պրո ֆե սի ո նալ ու բազ մա կող մա նի 
կեր պով նրանց հետ գործ ու նե նա լու կա րո ղու թյու նը` կա ռա վար ման ո լոր տում նրանց 
հա մար դառ նա լով լուրջ գոր ծըն կեր ներ և, ը ստ այդմ, ազ դե ցու թյուն ու նե նա լով ար-
դյունք նե րի վրա:

 Նոր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում ը նտ րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, փո խում են 
խորհր դա րա նի կազ մի տո կո սային ա վե լի մեծ մա սը, ին չը կա յուն փոր ձի ձևա վո րու մը 
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դարձ նում է ա վե լի դժ վար, սա կայն, ոչ ան հնա րին խն դիր:
 Հանձ նա ժո ղովնե րի նա խա գա հու թյու նը սո վո րա բար ո րոշ վում է խորհր դա րա նի խո-

շոր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով: Քա նի որ 
ան վտան գու թյան ո լոր տի հար ցե րով զբաղ վող հանձ նա ժո ղովներն ի րա կա նաց նում են 
կար ևոր վե րահս կիչ գոր ծա ռույթ, ո րոշ ե րկր նե րում դրանց նա խա գա հու թյու նը ռո տա-
ցի ոն կար գով հանձն վում է ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյա նը կամ էլ հա ջոր դա բար ան-
ցնում է ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյու նից իշ խող կու սակ ցու թյա նը19:

Հանձ նա ժո ղովնե րի գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պում և ռե սուրս ներ
 Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կազ մը նա խա պատ րաս տում և կազ մա կեր պում է հանձ-

նա ժո ղո վի նիս տե րը, կապ է պահ պա նում կա ռա վա րու թյան և պաշ տո նյա նե րի հետ, 
տե ղե կատ վու թյուն է հա վա քում և օգ նում է մեկ նա բա նել կա ռա վա րու թյան վե րա բե րյալ 
տե ղե կատ վու թյու նը: Կախ ված խորհր դա րա նի վար չա կազ մի ներ քին կա ռուց ված քից` 
հանձ նա ժո ղո վի ան ձնա կազ մը կա րող է զբաղ վել տա րա տե սակ գոր ծու նե ու թյամբ՝ գոր-
ծա վա րու թյու նից մինչև ի րա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում, օ րենք նե-
րի նա խագ ծե րի կազ մում, փաս տաթղ թե րի կազ մում, հե տա զո տու թյուն նե րի կամ ե լույ-
թի խոս քե րի պատ րաս տում: Այս ա ռու մով հմուտ և մշ տա կան աշ խա տա կազմ ու նե նա լը 
կար ևոր է հանձ նա ժո ղովնե րի պար տա վո րու թյուն նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար: Նրանք ա պա հո վում են հանձ նա ժո ղո վի փոր ձա գի տա կան գի տե լիք նե րի շա րու-
նա կա կա նու թյու նը և փոխ հա տու ցում են նոր ան դամնե րի փոր ձի պա կա սը դի մաց: 

Անձ նա կազ մի ան բա վա րար թվա քա նա կը և թե րի վե րա պատ րաս տու մը կա րող է մեծ 
խո չըն դոտ հան դի սա նալ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան հա մար: Ա նձ նա կազ մի 
պա կա սը կա րող է սահ մա նա փա կել և հե տաձ գել հանձ նա ժո ղո վի` ու սումնա սի րու թյուն-
ներ ան ցկաց նե լու և օ րենսդ րա կան ա ռա ջար կու թյուն ներ մշա կե լու հնա րա վո րու թյուն-
նե րը, ին չի պատ ճա ռով ան դամնե րը ստիպ ված են լի նում ա պա վի նել կա ռա վա րու թյան 
և ան վտան գու թյան մար մին նե րի կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյա նը, այ սինքն՝ 
հենց այն մար մին նե րի, ո րոնց նկատ մամբ պար տա վոր են ի րա կա նաց նել վե րահս կո ղու-
թյուն:

 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյա նը նպաս տող մեկ այլ կար ևոր գոր ծոն է հանձ-
նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված բյու ջեն: Հանձ նա ժո ղովնե րը կա-
րող են ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րել խորհր դա րա նա կան բյու րոկ րա տա կան ըն-
թա ցա կար գե րի մի ջո ցով՝ պա հան ջե լով խորհր դա րա նի հա վա նու թյու նը յու րա քան չյուր 
գոր ծո ղու թյան և կա տար վող ծախ սի հա մար, կամ պար զա պես նրանց հատ կաց վում 
է տա րե կան բյու ջե` ի նք նու րույն և ո ւղ ղա կի տնօ րին ման նպա տա կով: Ի նչ քան ա վե լի 
շատ և հեշտ հա սա նե լի լի նեն դրա մա կան մի ջոց նե րը, այն քան ա վե լի մեծ կլի նեն հնա-
րա վո րու թյուն ներն աշ խա տող ներ վար ձե լու, մի ջազ գային փոր ձա գետ ներ ներգ րա վե լու, 
ան ձնա կազ մի հա մար վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու, տա րած-
քային շար ժու նա կու թյուն պա հան ջող վե րահս կիչ գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու և այլ 
խորհր դա րան նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար:

 Հանձ նա ժո ղո վի լսումներ և հար ցաքն նումներ
 Խորհր դա րա նի կող մից ճիշտ օգ տա գործ վե լու դեպ քում լսումնե րը և հար ցումնե-

րը (հար ցաքն նումնե րը) կա րող են դառ նալ վե րահս կո ղու թյան ա մե նաար դյու նա վետ 

19 Բնորոշ է հիմնականում կառավարման խորհրդարանական ձևերին, որտեղ ընդդիմությունը 
լիազորված է վերահսկողություն իրականացնել կառավարության նկատմամբ: Նախագահական 
համակարգում օրենսդիրն ավելի աչալուրջ է գործադիրի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս: 



21Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

գոր ծիք նե րը: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու սահ մա նադ-
րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա մշ տա կան հանձ նա ժո ղովնե րը կա րող են գոր ծա դիր 
պաշ տո նյա նե րից պա հան ջել ներ կա գտն վել ի րենց նիս տե րին՝ կա ռա վա րու թյան պար-
բե րա կան զե կույ ցի հետ կապ ված լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու նպա-
տա կով:

 Ներ դիր 7. Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քի կազ մա կեր պու մը. 
լավ փոր ձի օ րի նակ ներ

 Բազ մա թիվ խորհր դա րան նե րում են թա հանձ նա ժո ղովնե րը ստեղծ վում են լի ա զո րու-
թյուն նե րի մեծ շր ջա նակ ու նե ցող հանձ նա ժո ղովնե րի աշ խա տան քը բա ժա նե լու հա մար: 
Հանձ նա ժո ղո վի բա ժա նու մը են թա հանձ նա ժո ղովնե րի կա տար վում է ը ստ գոր ծառ նա-
կան մո տեց ման (կոնկ րետ օ րի նագ ծի, քն նու թյան կամ լս ման հա մար) կամ ը ստ ի նս տի-
տու ցի ա նալ մո տեց ման (հանձ նա ժո ղո վի ման դա տի ներ քո գտն վող կոնկ րետ կա ռույ ցը 
կամ մար մի նը վե րահս կե լու հա մար): Են թա հանձ նա ժո ղովներ կա րող են ձևա վոր վել նաև 
կոնկ րետ խն դիր նե րի շուրջ աշ խա տող մի քա նի հիմնա կան հանձ նա ժո ղովնե րի աշ խա-
տան քը հա մա կար գե լու հա մար:
 Հանձ նա ժո ղո վի վար քագ ծի կա նոն նե րը և գոր ծու նե ու թյան կարգն ըն դուն վում է հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամնե րի կող մից, հանձ նա ժո ղո վի կող մից իր լի ա զո րու թյուն նե րի ստանձ-
նե լու սկզբ նա կան փու լում՝ հանձ նա ժո ղո վի ներ սում ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն-
թաց նե րի ան խա փա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Այս փաս տա թուղ թը վե րա բե րում է 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի, քար տու ղար նե րի, զե կու ցող նե րի և աշ խա տա կազ մի ի րա-
վա սու թյուն նե րին, նիս տե րի կազ մա կեր պա նը և ան ցկաց մա նը, նիս տին ներ կա գտն վե լու 
ան հնա րի նու թյան դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի՝ մեկ այլ ան դա մով փո խա րին մա նը 
և այլն:
 Զե կու ցող նե րը (rapportuer) կար ևոր դեր են խա ղում շատ խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո-
ղովնե րում: Զե կու ցող նե րը նշա նակ վում են հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րի մի ջից՝ օ րենսդ-
րա կան զե կույ ցում նե րառ վող հա տուկ տե ղե կատ վու թյամբ, փաս տաթղ թե րի մշակ մամբ 
և ձևա կերպ մամբ զբաղ վե լու հա մար: Օ րի նակ՝ Գեր մա նի այի Բուն դես տա գի բյու ջե տային 
հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րը նշա նակ վում են զե կու ցո ղի պաշ տո նում որ ևէ 
կոնկ րետ նա խա րա րու թյան բյու ջե ի ա ռնչ վող հար ցե րով: Տվյալ նա խա րա րու թյան բյու ջե-
տային հար ցե րով աշ խա տա կից նե րը զե կու ցող նե րին տե ղե կու թյուն ներ են տրա մադ րում 
բյու ջե տային գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րի մա սին: Զե կու ցող նե րը կա տա րում են տե ղում 
այ ցե լու թյուն ներ` գնա հա տե լու ո րոշ ծախ սե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը և վար չա րա րու թյան 
չա փա նիշ նե րը ստու գե լու: Նրանք կա րող են նաև պա հան ջել լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու-
թյուն, պար զա բա նումներ և վեր ջին ծախ սե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ: Քա նի որ 
զե կու ցող նե րը, որ պես կա նոն, պաշ տո նը զբա ղեց նում են մի քա նի տա րի, նրանք այդ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հասց նում են մեծ փորձ ձեռք բե րել այս ո լոր տում` դառ նա լով 
տե ղե կատ վու թյան ար ժե քա վոր աղ բյուր ամ բողջ հանձ նա ժո ղո վի հա մար:
 Հանձ նա ժո ղո վի զե կույց ներն ա վե լի մեծ ար ժեք են ստա նում, ե րբ կա նո նադ րու թյամբ նա-
խա տես վում է, որ օ րեն քի փո փո խու թյան ա ռա ջար կը չի կա րող քն նարկ վել լի ա գու մար 
նիս տի բա նա վե ճի ժա մա նակ, ե թե այն նե րառ ված չէ մաս նա գի տաց ված հանձ նա ժո ղո վի 
զե կույ ցի մեջ (ան կախ նրա նից` զե կույցն ըն դուն վում է, թե ոչ): Հետ ևա բար, խորհր դա-
րա նի այն ան դամնե րը, ով քեր հե տաքրքր ված են կոնկ րետ օ րեն քի նա խագ ծով, պետք է 
ի րենց գրա վոր փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց նեն կամ ի րենք ներ կա յա նան այն մշ տա-
կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ո րը լի ա կազմ ժո ղո վին պետք է ներ կա յաց նի տվյալ նա-
խա գի ծը: Այս ըն թա ցա կար գը նպաս տում է օ րենդ րա կան ներ դաշ նա կու թյան և կա յու նու-
թյան ամ րապնդ մա նը:
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Լ սում ան ցկաց նե լու մա սին ո րո շու մը սո վո րա բար ըն դուն վում է հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամնե րի ձայ նե րի պարզ մե ծա մաս նու թյամբ` ա ռանց խորհր դա րա նի լի ա կազմ ժո ղո վից 
կամ վեր ջի նիս կա ռա վար ման մար մին նե րից հա վա նու թյուն ստա նա լու ան հրա ժեշ տու-
թյան: Ձայ նե րի մե ծա մա սու թյամբ է նաև ո րոշ վում` ա րդյոք լսու մը լի նե լու է հրա պա րա-
կային, թե տե սագր վե լու է: 

Ո րոշ ե րկր նե րում խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովներն ի րա վա սու են լսումնե-
րի կան չել մի այն նա խա րար նե րին և պե տա կան պաշ տո նյա նե րին, ի սկ այլ ե րկր նե րում 
հանձ նա ժո ղովնե րը կա րող են հրա վի րել կա ռա վա րու թյու նից դուրս այլ փոր ձա գետ նե-
րի` քն նարկ վող հար ցե րի շուրջ այլ տե սա կետ ներ ստա նա լու հա մար:

Լ սումներն ու նեն եր կա կի նպա տակ.
1)  Պե տա կան պաշ տո նյա նե րի, ան կախ փոր ձա գետ նե րի և/ կամ այլ շա հագր գիռ կող-

մե րի ի րա զե կում, հոր դոր և խորհր դատ վու թյուն: Լսումնե րի ժա մա նակ ան մի ջա-
պես սկզբ նաղ բյու րից ստա ցած ման րա մասն տե ղե կատ վու թյու նը հանձ նա ժո ղո-
վին կօգ նի խնդ րի վե րա բե րյալ ա վե լի բա նի մաց վեր լու ծու թյուն պատ րաս տել և 
ո րո շումներ կա յաց նել: Եր բեմն ի րա զեկ ման և խորհր դատ վու թյան հա մար կազ-
մա կերպ ված լսումնե րը ոչ պաշ տո նա կան են լի նում և չեն ար ձա նագր վում:

2)  Կոնկ րետ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ փաս տե րի (վ կա յու թյուն նե րի) ձեռք բե րում: 
Լսումնե րի ժա մա նակ ներ կա յաց ված բա նա վոր և գրա վոր փաս տե րը նե րառ վում 
են հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյան մեջ: Մի շարք խորհր դա րան նե րում հանձ-
նա ժո ղո վը փաս տեր կա րող է ձեռք բե րել մի այն խորհր դա րա նի լի ա կազմ ժո ղո-
վի ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո, ի սկ մյուս նե րում մշ տա կան հանձ նա ժո ղովներն 
ի րավա սու են փաս տեր ստա նալ մի այն խորհր դա րա նա կան հար ցաքնն ման ժա-
մա նակ20: 

Ո րոշ խորհր դա րան նե րում մշ տա կան հանձ նա ժո ղովնե րը լի ա զոր ված են սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ ան ցկաց նել հար ցաքն նումներ` լի ա կազմ ժո ղո վի հա վա նու թյամբ, 
սա կայն ա վե լի հա ճախ խորհր դա րան նե րը ստեղ ծում են տվյալ դեպ քի հա մար (ad hoc) 
քն նիչ հանձ նա ժո ղովներ, ո րոնք սո վո րա բար օ ժտ ված են լի նում լի ա զո րու թյուն նե րի նեղ 
և սահ մա նա փակ շր ջա նա կով: Լսումնե րի և հար ցաքն նումնե րի տար բե րու թյու նը կա յա-
նում է նրա նում, որ ա ռա ջի նի դեպ քում խորհր դա րանն ա վե լի շատ լի ա զո րու թյուն ներ 
ու նի: Ան կախ նրա նից, թե հար ցաքն նումն ի րա կա նաց նում է մշ տա կան հանձ նա ժո ղո-
վը, թե հա տուկ քն նիչ հանձ նա ժո ղո վը, այն են թադ րում է քնն չա կան մեծ լի ա զո րու թյուն-
ներ` կանչ ված պաշ տո նա տար ան ձան ցից ե րդ ման ներ քո փաս տաթղ թեր և տե ղե կատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու պա հան ջի ի րա վուն քով, ի նչ պես դա տա րա նում ներ կա յաց վող 
ցուց մունք նե րի դեպ քում, և կեղծ ցուց մունք տա լու դեպ քում՝ նույն ի րա վա կան հետ-
ևանք նե րով: Այս քնն չա կան լի ա զո րու թյուն նե րը կա րող են կի րառ վել մի այն քն նու թյան 
ան մի ջա կան ա ռար կայի նկատ մամբ և հար ցաքն նու թյան ման դա տով սահ մա նա փակ 
տևո ղու թյամբ:

 Հար ցաքն նումնե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է բա ցա հայ տել կա ռա վա րու թյան կող մից 
քո ղարկ ված փաս տեր, հետ ևա բար դրանք ծա ռա յում են որ պես վե րահս կո ղու թյան ար-
դյու նա վետ մի ջոց: Խորհր դա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի կար գում (կա նո նա կարգ) պետք 
է հս տակ սահ ման ված լի նեն հար ցաքն նում ան ցկաց նե լու պայ ման նե րը՝ ա պա հո վե լով 
ը նդ դի մու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և փոք րա մաս նու թյուն նե րի հա վա սա րա չափ մաս-

20 Կամերունի, Կոտ դ’Իվուարի, Իսլանդիայի և Լատվիայի խորհրդարաններում մշտական հանձնա-
ժողովները կարող են լսումներ իրականացնել կամ գործադիր մարմիններին այցելել միայն խորհրդա-
րանական հարցաքննման գործընթացի շրջանակներում: Տե՛ս Խորհրդարանական վերահսկողության 
գործիքներ (Միջազգային խորհրդարանական միություն, 2008թ.), 31, (Tools for Parliamentary 
Oversight (International Parliamentary Union)) հետևյալ էլ.հասցեում` <www.ipu.org/PDF/publications/
oversight08-e.pdf>
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նակ ցու թյու նը հար ցաքնն ման ի րա կա նաց ման հա մար տր վող լի ա զո րու թյուն նե րի և 
դրա կազ մա կերպ ման մա սին ո րոշ ման կա յաց մա նը:

 Հանձ նա ժո ղովներն ու նեն լսումնե րի թե մա նե րի ո րոշ ման և տե ղե կատ վու թյուն 
ստա նա լու հա մար լսումնե րին հրա վիր վող պե տա կան պաշ տո նյա նե րի ը նտ րու թյան 
հետ կապ ված ը նդ լայն ված լի ա զո րու թյուն ներ: Քա նի որ պե տա կան բյու ջե ի կա տա-
րու մը կառա վա րու թյան պրո ֆե սի ո նա լիզ մի և ար դյու նա վե տու թյան ա մե նա կար ևոր 
ցու ցիչ նե րից մեկն է, այն շատ հա ճախ է քն նարկ վում խորհր դա րա նա կան լսումնե րի 
և հար ցաքն նումնե րի ժա մա նակ: Բազ մա թիվ խորհր դա րան նե րում պաշտ պա նու թյան 
հար ցե րի հանձ նա ժո ղովնե րի լսումնե րի հիմնա կան թե ման պաշտ պա նու թյան ո լոր տի 
գնումներն են, քա նի որ մեծ տեղ են գրա վում պաշտ պա նա կան ը նդ հա նուր տա րե կան 
բյու ջե ում21 և ա մե նա խո ցե լի ո լորտ նե րից ե ն՝ կո ռուպ ցի այի ա ռու մով22:

21 Հավելյալ տեղեկատվության համար տե´ս «Խորհրդարանների դերը պաշտպանության ոլորտի 
գնումներում» DCAF Տեղեկագիրը (DCAF Backgrounder “Parliaments’ Role in Defence Procurement), 
հետևյալ էլ.հասցեում <www.dcaf.ch/publications/kms/details.cfm?lng=en&id=252 66&nav1=4>

22 Գնումները կարող են պաշտպանական ծախսերի մեծ մասը կազմել. 2003թ. ՆԱՏՕ-ի երկրները միջինը 
ՀՆԱ-ի 2% են հատկացրել պաշտպանության ոլորտին, որից 17% -ը հատկացվել է գնումներին:
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 Ներ դիր 8. Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նը. 
լավ փոր ձի օ րի նակ ներ

·	  Գեր մա նի այի Բուն դես թա գի պաշտ պա նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը մեծ դեր 
ու նի, քա նի որ նրա հիմնադ րու մը նա խա տես ված է սահ մա նադ րու թյամբ, և այն 
մի ակ հանձ նա ժո ղովն է, ո րն կա րող է ի րեն հռ չա կել որ պես քն նիչ հանձ նա ժո ղով 
(Հիմնա կան օ րենք, հոդ ված 45ա, կետ 2): Մյուս հանձ նա ժո ղովնե րի դեպ քում այս 
նպա տա կի հա մար ո րո շու մը կա յաց նում է խորհր դա րա նը: Քն նիչ հանձ նա ժո ղո-
վը կա ռա վա րու թյան վար քա գիծն ու սումնա սի րե լու ա մե նաար դյու նա վետ զենքն, 
ո րն օ ժտ ված է դա տա խա զու թյան (պե տա կան մե ղադ րանք ներ կա յաց նող կա ռույց) 
նման ի րա վունք նե րով: Քրե ա կան դա տա վա րու թյան կա նոն նե րը, հա մա պա տաս-
խան փո փո խու թյուն նե րով, կի րառ վում են փաս տե րի վե րա բե րյալ լսումնե րի ըն-
թաց քում: Նիս տե րը, ո րոնց ըն թաց քում ձեռք են բեր վում փաս տեր, հրա պա րա կային 
են` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել ռազ մա կան գաղտ-
նի ու թյուն: Նիս տե րը, ո րոնց ըն թաց քում գնա հա տա կան է տր վում ձեռք բեր ված 
փաս տե րին, բաց չեն հան րու թյան հա մար: 

·	 ԱՄՆ Կոնգ րե սի հանձ նա ժո ղովնե րը ու նեն ծա նու ցա գիր ներ կա յաց նե լու (subpoena 
power) լի ա զո րու թյուն ներ, այ սինքն` ի րա վա սու են պատ ժի սպառ նա լի քի ներ քո ան-
ձանց պար տադ րել ներ կա յա նա լու Կոնգ րե սի ժո ղովնե րին: Հանձ նա ժո ղո վին ցուց-
մունք տա լուց հրա ժար վե լը կամ ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի տրա մադ րու մը չա-
խա հո վե լը հա մար վում է Կոնգ րե սի նկատ մամբ ար հա մար հանք, ո րի հա մար սահ-
ման ված պա տի ժը կազ մում է մինչև մեկ տա րի ա զա տազր կում և 1000 դո լար տու-
գանք:

·	  Ռու մի նի այի խորհր դա րա նի պաշտ պա նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղովն ա մեն 
ա միս նա խա պես ստա նում է պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյան տա րա ծաշր ջա-
նային և կենտ րո նա կան ա պա րա տի գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը: Հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամնե րը կա րող են ան հա տա պես կամ խմ բով մաս նակ ցել ի րենց հե տաքրք րող 
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Նրանք ժա մա նա կին տե ղե կաց նում են պաշտ պա նու թյան նա-
խա րա րու թյան կազ մա կեր պիչ նե րին, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի ան դամնե րը նրանց տե ղա փո խում կամ 
ու ղեկ ցում են այն տեղ, որ տեղ ի րա կա նաց վում են տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը 

·	 Ո րոշ ե րկր նե րում գնումնե րի մա սին կար ևոր պայ մա նագ րե րը պետք է ներ կա յաց վեն 
պաշտ պա նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղով՝ հա վա նու թյուն ստա նա լու նպա տա կով: 
Այդ պես է, օ րի նակ, Նի դեր լանդ նե րում՝ 2.5 մի լի ոն եվ րոն գե րա զան ցող պայ մա նագ-
րե րի հա մար, Գեր մա նի ա յում՝ 25 մի լի ոն եվ րոն գե րա զան ցող պայ մա նագ րե րի հա-
մար, Լե հաս տա նում՝ 28 մի լի ոն եվ րոն, Նոր վե գի ա յում` 300 մի լի ոն եվ րոն Բուլ ղա րի-
ա յում` 80 մի լի ոն եվ րոն գե րա զան ցող պայ մա նագ րե րի հա մար: Այլ խորհր դա րան-
նե րում, ե թե ան գամ պաշտ պա նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վի հա վա նու թյու նը 
պար տա դիր չէ, կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր է հանձ նա ժո ղո վին տե ղե կաց նել բո-
լոր այն պայ մա նագ րե րի ման րա մաս նե րը, ո րոնց գի նը գե րա զան ցում է սահ ման ված 
գու մա րի չա փը (Հուն գա րի ա, Շվեյ ցա րի ա և Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն): Եր բեմն 
խորհր դա րա նը կամ պաշտ պա նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը կա րող են ներգ-
րավ վել որ ևէ տեխ նի կայի վե րա բե րյալ պա հան ջի հս տա կեց ման գոր ծըն թա ցում` հա-
մե մա տե լով և ը նտ րե լով մա տա կա րար նե րին կամ ար տադ րան քը, ու սումնա սի րե լով 
օֆ սե թային (hա կա դարձ) գոր ծարք նե րի ա ռա ջարկ նե րը (Չե խի այի Հան րա պե տու-
թյուն, Ա ՄՆ)5:



25Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

 Խորհր դա րա նի դիր քո րո շում. ան դամներ 
Ազ գային խորհր դա րա նի ա մե նա կար ևոր գոր ծա ռույ թը քա ղա քա ցի նե րի ներ կա յա-

ցուց չու թյունն է: Խորհր դա րա նի ան դամնե րը (պատ գա մա վոր ներ) հան դես են գա լիս 
որ պես կա պող օ ղակ հա սա րա կու թյան և կա ռա վա րու թյան միջև` ծա ռայե լով հան րային 
կար ծի քը և շա հերն ար տա հայտ նե լու պրակ տիկ մի ջոց: Խորհր դա րան նե րը հան րու թյան 
հա մար ա մե նա հա սա նե լի, ա մե նահ րա պա րա կային և ա մե նա թա փան ցիկ պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մին ներն են: Այն, թե խորհր դա րա նի ան դամներն ի նչ պես են ի րա-
կա նաց նում քա ղա քա ցի նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, 
կախ ված է մի շարք մշա կու թային, սահ մա նադ րա կան և քա ղա քա կան գոր ծոն նե րից: 

 Խորհր դա րա նի ան դամնե րի ան հա տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
 Խորհր դա րա նի ան դամնե րին տր ված են մի շարք հնա րա վո րու թյուն ներ ի րենց ը նտ-

րա խա վի շա հե րից բխող գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նախ` նրանք 
ունեն օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան և օ րենք նե րում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե
լու ի րա վունք: Ի նչ պես ի րենց քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան, այն պես էլ` ը նտ րա զանգ-
վա ծի ա ռջև` խորհր դա րա նի բազ մա թիվ ան դամնե րի հա մար գոր ծու նե ու թյան գնա-
հատ ման շատ կար ևոր չա փա նիշ է ի րենց կող մից ա ռա ջարկ ված օ րի նագ ծե րի և օ րեն-
քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի թի վը:

 Խորհր դա րա նի ան դամներն ու նեն գոր ծա դիր մա մին նե րին հար ցեր և հար ցապն դում
ներ ո ւղ ղե լու ի րա վունք, ո րոնց վեր ջին ներս պար տա վոր են պա տաս խա նել: Խորհր դա-
րա նա կան այս ըն թա ցա կար գը հիմն ված է խորհր դա րա նի ան դամնե րի՝ կա ռա վա րու-
թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի, դրանց հիմնա վո րումնե րի մա սին տե ղե կու թյուն ստա նա լու և 
նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ո րո շումներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի վրա: Հար-
ցե րը և հար ցապն դումնե րը ձևա վոր վում են խորհր դա րա նի լի ա գու մար շա բա թա կան 
նիս տի ժա մա նակ, ո րի ըն թաց քում խոս քը տր վում է հար ցապն դում ներ կա յաց նող ան-
դա մին և կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցուց չին, ով կա րող է ան մի ջա պես պա տաս խա նել 
դրանց կամ խնդ րել հե տաձ գե լու մինչև հա ջորդ նիս տը` նվիր ված հար ցե րի և հար ցադ-
րումնե րի քն նարկ մա նը: Կա ռա վա րու թյա նը հար ցեր ո ւղ ղե լու հա մար հատ կաց ված այս 
շա բա թա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծումն այն ա մե նա դյու րին 
գոր ծիքն է, ո րը խորհր դա րա նա կան նե րը կա րող են օգ տա գոր ծել գոր ծա դի րին հաշ վե-
տու պա հե լու, ի նչ պես նաև խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը ժո ղովր դա վա րա-
կան ա մե նօ րյա պրակ տի կայի վե րա փո խե լու նպա տա կով23: 

Խորհր դա րան նե րի շա բաթ վա օ րա կար գում հատ կաց ված է հա տուկ ժա մա նակ քա
ղա քա կան հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե լու հա մար, ին չը խորհր դա րան նե րի ան դամնե-
րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ պես « հան րային շա հի» պա հա պան ներ, վեր հա նել 
ժո ղովր դի ա ռաջ նային խն դիր նե րը և կա րիք նե րը, և դրանք հաս ցե ագ րե լու հա մար` կա-
ռա վա րու թյա նը հրահ րել սահ մա նել ռազ մա վա րու թյուն ներ, տրա մադ րե լու լու ծումներ և 
ռե սուրս ներ:

 

23 Թույլ խորհրդարանները, որտեղ վերահսկողությունը արդյունավետ չէ, հարցերի և հարցապնդումների 
համար տրվող այս հատուկ ժամանակահատվածից հաճախ չեն օգտվում, նույնիսկ եթե այն նախ ա-
տեսված է կանոնակարգով: Գործադիրին հարցի ուղղումը համարվում է բացառիկ իրադարձություն 
է, որը կառավարության կողմից ընդունվում է որպես կասկածանքով, և ոչ թե օրենսդիր և գործադիր 
իշխանության միջև «զսպումների և հակակշիռների» բնականոն դրսևորում:



26 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

Տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վունք
 Խորհր դա րա նա կան նե րի դիր քո րո շու մը և նրանց կա տա րո ղա կա նը մե ծա պես կախ-

ված է խորհր դա րա նում ի րենց գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի վե րա բե րյալ նրանց ու նե ցած 
տե ղե կատ վու թյու նից: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա-
վունքն օ րի նաս տեղծ ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան և վե րահս կո ղու թյան ա մե նաա ռա-
ջին պայ մանն է:

 Պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ո լոր տի խն դիր նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ-
վու թյուն ստա նալն ա վե լի դժ վար է, քան մյուս ո լորտ նե րի դեպ քում: Նախ` պաշտ պա-
նու թյան ո լոր տի հիմնա հար ցե րի վե րա բե րյալ լավ տե ղե կաց ված խորհր դա րա նա կան նե-
րը հա մե մա տա բար շատ ա վե լի քիչ են: Ե րկ րորդ` կոն ֆի դեն ցի ա լու թյու նը (գաղտ նի ու-
թյու նը) սահ մա նա փա կում է կար ևոր տե ղե կատ վու թյան հոս քը: Այ դու հան դերձ, հարկ է 
տա րան ջա տել գաղտ նի ու թյան և հա սա րա կա կան ու շադ րու թյան և վե րահս կո ղու թյան 
բա ցա կա յու թյան միջև: Շատ ե րկր ներ փոր ձել են լու ծել այս հա կա սու թյու նը` ըն դու նե-
լով օ րենք ներ, ո րոնք հս տակ սահ մա նում են մաս նա գի տաց ված հանձ նա ժո ղովնե րին 
գաղտ նի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու ըն թա ցա կար գե րը:

Խորհր դա րա նա կան նե րին գաղտ նի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու եր կու հիմ-
նա կան ե ղա նակ կա: Ե րկր նե րի մե ծա մաս նու թյու նում (օ րի նակ՝ Ա ՄՆ, Մի ա ցյալ Թա-
գա վո րու թյուն, Գեր մա նի ա, Ֆրան սի ա, Լե հաս տան, Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն, 
Էս տո նի ա, Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա, Ո ւկ րաի նա, Թուր քի ա) հա մար վում է, որ խորհր-
դա րա նա կան ներն ի րենց խորհր դա րա նա կան ման դա տի ը նտ րա կան բնույ թի շնոր հիվ 
օ ժտ ված են, ա ռանց որ ևէ ստուգ ման, գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վե լու լի-
ա զո րու թյամբ: Եր բեմն խորհր դա րա նա կան նե րը պար տա վոր են խորհր դա րա նա կան 
նս տաշր ջա նի սկզ բին կամ պաշտ պա նու թյան, ան վտան գու թյան և հե տա խու զու թյան 
հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վում ը նտր վե լուց հե տո գաղտ նի ու թյան պահ պան ման վե րա բե-
րյալ եր դում տալ: 

Այլ ե րկր նե րի (Նոր վե գի ա, Սեր բի ա, Մա կե դո նի ա, Լատ վի ա) խորհր դա րան նե րում 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րը կա րող են գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վել մի-
այն հա մա պա տաս խան թույլտ վու թյուն ստա նա լուց հե տո: Գաղտ նի տվյալ ներ ստա նա-
լու թույլտ վու թյու նը խորհր դա րա նի ան դամնե րին տր վում է գոր ծա դիր գե րա տես չու թյան 
կող մից` մի քա նի ը նդ հա նուր ստու գումներ ան ցնե լուց հե տո: Խորհր դա րա նա կան նե րին 
ստու գե լու (վե թին գի) հիմնա կան նպա տա կը խա ղի կա նոն նե րը պար զա բա նելն է, ին չը 
հատ կա պես կար ևոր է ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում, որ տեղ քա ղա քա-
կան գոր ծիչ նե րը չու նեն գաղտ նի ու թյան պահ պան ման հետ կապ ված մշա կույթ, ի սկ ան-
վտան գու թյան մար մին նե րը դժ կա մու թյամբ են տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րում: Ստուգ-
ման այս պաշ տո նա կան ըն թա ցա կար գե րի հա ջող ան ցու մը նպաս տում է գոր ծա դիր և 
օ րենս դիր մար մին նե րի միջև վս տա հու թյան ամ րապնդ մա նը, խորհր դա րա նա կան նե րի և 
գոր ծա դիր պաշ տո նյա նե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյան և ե րկ խո սու թյան բա րե լավ մա նը24: 

Գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան ձեռք բե րու մը ան վտան գու թյան ո լոր տի հիմնա հար ցե-
րի մի ակ խնդ րա հա րույց աս պեկ տը չէ: Այս ո լոր տի բարդ ա ռանձ նա հա տուկ բնույ թը 
խորհր դա րա նի ան դամնե րի և աշ խա տա կից նե րի հա մար ա վե լի է դժ վա րաց նում գի տե-
լիք նե րի ձեռք բե րու մը և բա նի մաց ո րո շումնե րի կա յա ցու մը: Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է 
օ գտ վել տե ղե կատ վու թյան բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից և ան կախ փոր ձա գի տու թյու նից` 
փոխլ րաց նե լու կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յաց ված նյու թե րը: Այս ա ռու մով տե ղե-

24 Այս մոդելի ընտրությունը կարող է ուղեկցվել որոշակի ռիսկերով` խորհրդարանականների երկու 
խմբերի (նրանք, ովքեր ունեն թույլտվություն և նրանք, ովքեր չունեն) ստեղծման հավանականություն, 
ինչը կարող է վտանգել հանձնաժողովի աշխատանքները և խորհրդարանի նկատմամբ վստա-
հությունը:
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կատ վու թյան կար ևոր աղ բյուր ներ են ը նտ րա խա վը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րը, աու դիտ ի րա կանց նող ազ գային գրա սե նյա կի, օմ բուդս մա նի գրա սե նյա կի 
զե կույց նե րը, ի նչ պես նաև զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը: Խորհր դա րա նա կան նե րը 
պետք է ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված այս կա-
ռույց նե րի հետ ռազ մա վա րա կան դա շինք ներ ստեղ ծեն` գոր ծա դիր մար մին նե րին հաշ-
վե տու պա հե լու մի մյանց ջան քե րը ամ րապն դե լու նպա տա կով: 

Քա ղա քա ցի նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու պար տա վո րու թյուն
 Խորհր դա րա նի ար դյու նա վե տու թյան հա մար ա մե նա կար ևոր պայ մա նը խորհր-

դա րա նի ան դամնե րի դիր քո րո շումն է: Քա ղա քա կան ա մուր կամ քի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում օ րի նաս տեղծ և վե րահս կիչ գոր ծու նե ու թյան հա մար խորհր դա րա նին տր ված 
ռե սուրս նե րը և պաշ տո նա կան լի ա զո րու թյուն նե րը կորց նում են ի րենց նշա նա կու թյու-
նը: Խորհր դա րա նի ի նս տի տու տի և ան հատ ան դամնե րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան 
վս տա հու թյան նվա զեց ման հիմնա կան պատ ճա ռը միշտ ե ղել է թույլ դիր քո րո շու մը: 
Խորհր դա րա նա կան նե րի դիր քո րո շումն ու վար քա գիծն են պատ ճառ հան դի սա նում 
խորհր դա րան նե րի վե րա բե րյալ հա սա րա կա կան այն կար ծի քի տա րած մա նը, որ դրանք 
ար ձա գան քող, վս տա հե լի և պա տաս խա նա տու մար մին ներ չեն: 

Ընտր ված պաշ տո նյա նե րի կա շա ռա կե րու թյան և ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի մա սին 
հան րու թյան ա հագ նա ցող մտա հո գու թյանն ար ձա գան քե լու նպա տա կով խորհր դա րան-
ներն օգ տա գոր ծում են մի շարք ի րա վա կան գոր ծիք ներ` խորհր դա րա նի ան դամնե րի 
հա մար բարձր է թի կա կան չա փա նի շեր սահ մա նե լու հա մար:

 Վար քագ ծի կա նոն նե րը (կա նո նագր քե րը) վե րա բե րում են հա ճա խա կի կրկն վող ոչ 
ի րա վա չափ վար քագ ծի դրս ևո րումնե րին` ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, բա ցա կա յու թյուն նե-
րը, ու շա ցումնե րը, ոչ պատ շաճ լեզ վի օգ տա գոր ծու մը, ան հար գա լից և ոչ կար գա պահ 
կեր պով նիս տե րին մի ջամ տու թյու նը, ար տո նյալ տե ղե կատ վու թյուն օգ տա գոր ծու մը, 
խորհր դա րա նա կան լրավ ճար նե րի ոչ նպա տա կային օգ տա գոր ծու մը: Դրանք նաև ցու-
ցումներ են տրա մադ րում խորհր դա րա նի ան դամնե րին` վեր ջին նե րիս մաս նա վոր շա-
հերն ի րենց հա սա րա կա կան պար տա կա նու թյուն նե րի հետ հա մա պա տաս խա նեց նե լու 
վե րա բե րյալ: Ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի հա մար կա րող է սահ ման վել պա տաս խա նատ-
վու թյուն` տու գանք նե րի, խորհր դա րա նա կան նիս տե րին մաս նակ ցու թյու նը կա սեց նե-
լու, լրավ ճար նե րից զր կե լու, ի նչ պես նաև պաշ տո նից ա զա տե լու տես քով: 

Ան հա մա տե ղե լի ու թյուն նե րը սահ ման ված է սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով, ի նչ-
պես նաև վար քագ ծի կա նո նագր քե րով: Դրանք ան դրա դառ նում են շա հե րի հնա րա վոր 
բախ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ օ րենսդ րի կար գա վի ճա կի օգ տա գոր ծումն ան ձնա կան 
տն տե սա կան շա հեր հե տապն դե լու և ա ռա վե լու թյուն ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով: 
Ան հա մա տե ղե լի ու թյան հար ցե րը ծա գում են մի այն ը նտ րու թյուն նե րից հե տո, ե րբ կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ան հրա ժեշտ է ը նտ րու թյուն կա տա րել խորհր դա րա նի ան դա-
մի ման դա տի և այն գոր ծու նե ու թյան միջև, ո րն ան հա մա տե ղե լի է տվյալ ման դա տի 
հետ` ան ձամբ խորհր դա րա նի ան դա մի կամ հա մա պա տաս խան մարմնի` սո վո րա բար 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վը կող մից: Շատ հա ճախ պատ գա մա վո րի պար տա-
կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը հա մար վում է ան հա մա տե ղե լի խորհր դա րա նից դուրս 
ցան կա ցած այլ մարմնի հետ պայ մա նագ րային սկզ բունք նե րով ի րա կա նաց վող վճա րո-
վի աշ խա տան քի հետ: 

Ու նեց ված քի և ե կա մուտ նե րի հայ տա րա րագ րե րը շատ ե րկր նե րում բաց են (Չե-
խի այի Հան րա պե տու թյուն, Ֆրան սի ա, Գեր մա նի ա, Ի տա լի ա, Լե հաս տան, Ռու մի նի ա, 
Իս պա նի ա, Շվեյ ցա րի ա, Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյուն, Մի ա ցյալ Նա հանգ ներ) և հա ճախ 
հրա պա րակ վում են խորհր դա րա նի է լեկտ րո նային կայ քէ ջում: Դրանք նշում են խորհր-
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դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամնե րին պատ կա նող բո-
լոր ակ տիվնե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը, ե կա մուտ նե րը, այն բո լոր մաս նա վոր ըն կե-
րու թյուն նե րը, որ տեղ խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցի չը կամ իր ըն տա նի քի ան դամնե րից 
որ ևէ մե կը մաս նա բա ժին ու նի, ի նչ պես նաև բո լոր այն ըն կե րու թյուն նե րի, ըն կե րակ ցու-
թյուն նե րի, մի ու թյուն նե րի ցան կը, որ տեղ նրան ցից որ ևէ մե կը պաշ տոն է զբա ղեց նում 
(այդ թվում` տնօ րի նու թյու նում): 

Խորհր դա րա նի ան դամնե րի վար քա գի ծը ձևա վոր վում է մի շարք գոր ծոն նե րի ազ-
դե ցու թյամբ` ան ձնա կան մո տի վա ցի ա, քա ղա քա կա նու թյան վրա ազ դե լու ցան կու թյուն, 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի նկատ մամբ հա վա տար մու թյուն, սե փա կան աշ խա-
տան քի կար ևո րու թյան ըն կա լում և ը նտ րա խա վին ար ձա գան քե լու ե ղա նակ նե րի ամ-
բող ջու թյու նը: Այս գոր ծոն նե րը հան դի սա նում են կա ռուց ված քային հատ կա նիշ նե րի 
հետ ևանք, ի նչ պի սին, օ րի նակ, ը նտ րա կան և քա ղա քա կան հա մա կար գերն են: Ի նչ պես 
ներ կա յաց վեց ա վե լի վաղ, քա ղա քա կան հա մա կարգն է սահ մա նում օ րենս դիր և գոր-
ծա դիր մար մին նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը: Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում 
կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյու նը (կու սակ ցա կա նու թյու նը) որ պես կա նոն բա վա-
կա նին ու ժեղ է, և շատ հա ճախ խորհր դա րա նը և կա ռա վա րու թյու նը մի աս նա կան են 
հան դես գա լիս, ի սկ վե րահս կո ղու թյու նը լուրջ է ըն դուն վում բա ցա ռա պես ը նդ դի մա-
դիր կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից: Խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյան կու սակ ցու-
թյան ան դամնե րը հա ճախ ձգ տում են մի ա նալ կա ռա վա րու թյա նը, և կա րի ե րայի այս 
նպա տա կը թու լաց նում է խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում վեր-
ջին նե րիս քն նա դա տա կան և ա չա լուրջ վե րա բեր մուն քը: Նա խա գա հա կան հա մա կար-
գի դեպ քում օ րենս դիրն ա վե լի ան կախ է գոր ծա դիր մարմնից և նույ նիսկ դրս ևո րում է 
մր ցակ ցու թյուն: Վե րահս կո ղու թյան դերն ա վե լի ար դյու նա վետ է ի րա կանց վում ամ բողջ 
խորհր դա րա նի կող մից և ան դամնե րի կող մից, ե րբ վեր ջին ներս կա ռա վա րու թյան կող-
մից ի րա կանց վող գոր ծու նե ու թյան խն դիր նե րի հայտ նա բեր ման շնոր հիվ ձեռք են բե-
րում ազ դե ցու թյուն և տե սա նե լի ու թյուն: 

Երկ րորդ` ը նտ րա կան հա մա կար գի տե սա կը շատ կար ևոր է խորհր դա րա նա կան նե րի 
դիր քո րոշ ման վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան ա ռու մով, քա նի որ դա է ո րո շում` ի նչ պես են 
ը նտ րա կան ձայ նե րի բաշխ վում խորհր դա րա նա կան տե ղե րի, ի նչ պես նաև լր ջո րեն ազ-
դե ցու թյուն է թող նում կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյան վրա: Գո յու թյուն ու նի ը նտ րա-
կան հա մա կար գե րի եր կու հիմնա կան տե սակ25` տար բեր սկզ բունք նե րով և նպա տակ-
նե րով: Մե ծա մաս նա կան/պ լյու րա լիս տա կան ը նտ րա կարգ ու նե ցող ե րկր նե րում (Ա ՄՆ, 
Կա նա դա, Քե նի ա) բո լոր տե ղե րը, ձայ նե րի պարզ մե ծա մաս նու թյամբ, ան ցնում են տվյալ 
ը նտ րա տա րած քի ա մե նաազ դե ցիկ կու սակ ցու թյա նը: Քա նի որ ը նտ րու թյուն նե րում հաղ-
թում է մի այն ա մե նա շատ ձայ նե րը հա վա քած թեկ նա ծուն, վե րընտ րու թյու նը կախ ված 
է ը նտ րա զանգ վա ծին հա ճո յա նա լու հան գա ման քից: Խորհր դա րա նի ան դամներն ի րենց 
ը նտ րող նե րի շա հե րը դարձ նում են ա ռաջ նա հերթ` ա վե լի բարձր դա սե լով կու սակ ցու թյան 
շա հե րից: Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գե րում (եվ րո պա կան ե րկր նե րի մեծ մա սում, նե-
րա ռյալ` Ար ևե լյան Եվ րո պայի նոր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում) տե ղե րի բաշ խու մը 
կա տար վում է ը ստ թեկ նա ծու նե րի` ձայ նե րից ստա ցած տո կոս նե րի` կու սակ ցու թյուն նե-
րի հա վա սար ներ կա յա ցուց չու թյու նը ա պա հո վե լու նպա տա կով: Ը նտ րող նե րը քվե ար կում 
են ոչ թե ան հատ թեկ նա ծու նե րի, այլ կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից կազմ ված թեկ նա ծու-
նե րի ցան կի օգ տին: Քա նի որ կու սակ ցու թյուն նե րը տե ղեր են ստա նում ը ստ ի րենց ստա-
ցած ձայ նե րի տո կոս նե րի, խորհր դա րա նա կան նե րը վե րընտր վե լու հա մար ձգ տում են 
պահ պա նել կամ բա րե լա վել ի րենց տե ղը կու սակ ցու թյան ցան կում: Սա է պատ ճա ռը, որ 
այս հա մա կար գե րում կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյու նը շատ ու ժեղ է: 
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 Ներ դիր 9. Խորհր դա րա նի ան դամնե րին ը նտ րող նե րի շա հերն ա վե լի լավ 
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում

·	  Խորհր դա րա նա կան ան ձեռնմխե լի ու թյու նը նվա զեց նում է հե տապնդ ման սպառ-
նա լի քի ներ քո քվե ա րա կու թյան ձայ նը փո խե լու նպա տա կով խորհր դա րա նի ան դա-
մի նկատ մամբ ճն շում գոր ծադ րե լու հա վա նա կա նու թյու նը: Նախ քան հե տապն դում 
սկ սե լը` հար կա վոր է վե րաց նել ան ձեռնմխե լի ու թյու նը, ին չը սո վո րա բար ար վում 
է բարձ րա գույն դա տա կան մարմնի կամ հենց խորհր դա րա նի կող մից: Օ րի նակ` 
Ֆրան սի ա յում ան ձեռնմխե լի ու թյան շնոր հիվ պատ գա մա վոր նե րի չեն կա րող հե-
տա խուզ վել, հե տապնդ վել, դատ վել կամ ա զա տազրկ վել ի րենց խորհր դա րա նա կան 
պար տա վո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե-
րի հա մար: Մաս նա վո րա պես` պատ գա մա վոր նե րը նման գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
մար զր պար տու թյան հե տապնդ ման ան ձեռնմխե լի ու թյուն ու նեն: Սա նե րա ռում է 
վե հա ժո ղովնե րի հան րային նիս տե րի ըն թաց քում ար ված ե լույթ նե րը և քվե ար կու-
թյուն նե րը, օ րեն քի փո փո խու թյան ա ռա ջարկ նե րը, զե կույց նե րը և այլն: Խորհր դա-
րա նա կան նս տաշր ջա նի ա վար տը չի են թադ րում հե տապն դում նախ կին պատ գա-
մա վոր նե րի դեմ` ի րենց խորհր դա րա նա կան պար տա վո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում 
կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: Խորհր դա րա նի ան դամնե րը կա րող են ձեր-
բա կալ վել կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով զրկ վել ա զա տու թյու նից, կամ են թարկ վել սահ-
մա նա փա կումնե րի մի այն ի րենց վե հա ժո ղո վի թույլտ վու թյամբ: Այս թույլտ վու թյու նը 
հար կա վոր չէ մի այն բա ցա հայտ ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կամ դա տա րա նի 
կող մից վերջ նա կան դա տավճ ռի դեպ քե րում: 

·	 « Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» օ րեն քը նա խա տե սում է պե տա կան 
մար մի նե րի կող մից տնօ րին վող ար ձա նագր ված տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու 
ի րա վունք ոչ մի այն պատ գա մա վոր նե րի, այլ նաև բո լոր հե տաքրքր ված ան ձանց հա-
մար` ամ րապն դե լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ը նդ հա նուր սկզ-
բուն քից բա ցա ռու թյուն է կազ մում գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան 
մա սին օ րենսդ րու թյու նը: Այն պաշ տո նա պես սահ մա նում է, թե տե ղե կատ վու թյան 
որ տե սակ ներն են հա մար վում « պե տա կան գաղտ նիք», սահ մա նում է տե ղե կատ-
վու թյա նը գաղտ նի ու թյան աս տի ճան տա լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մար մին նե րը, 
դասակար գում է ստուգ ման ու ղե ցույ ցե րը և գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան` չար տոն-
ված հրա պա րակ ման հա մար կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը: Վե րը թվարկ ված բո լոր 
այս դրույթ նե րը կան խում են տե ղե կատ վու թյան խիստ գաղտ նի ա ցու մը և սահ մա-
նա փա կում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան` գաղտ նի ու թյան հետ մանև րե լու հնա րա վո-
րու թյու նը:

 Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը, հան դի սա նա լով քա ղա քա կան մր ցակ ցու թյան 
ձևա վոր ման, քա ղա քա ցի նե րի տե սա կետ նե րի հա մախմբ ման և դրանք քա ղա քա կա-
նու թյան և օ րենք նե րի վե րա ծող հիմնա կան մի ջոց, կար ևոր դեր ու նեն քա ղա քա կան 
կյան քի հա մար: Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ներ քին ժո ղովր դա վա րու թյան մա-
կար դա կը, դրանց կա ռուց ված քը և ֆի նան սա վոր ման գոր ծըն թա ցը26 կար ևոր են` հաս-
կա նա լու, թե խորհր դա րա նի ան դամնե րի ի րենց ի նչ պես են դրս ևո րում ներ կա յա ցուց-
չու թյան հա մա կար գում: Չա փից ա վե լի շատ կու սակ ցա կան նվիր վա ծու թյու նը սահ-

26 Քաղաքական կուսակցության ֆինանսավորման համար տե´ս 2003 թվականին Ընտրական 
աջակցության և ժողովրդավարացման միջազգային ինստիտուտի կողմից Աֆրիկայում հրապա-
րակված ձեռնարկը ընտրական քարոզարշավների և քաղաքական կուսակցությունների ֆինան սա-
վորման վերաբերյալ:
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մա նա փա կում է խորհր դա րա նի` գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը հաշ վետ վո ղա կա նու թյան 
են թար կե լու կա րո ղու թյու նը: Կու սակ ցա կան քա ղա քա կան գծին հետ ևե լը, ի հար կե, 
ի րա կա նու թյուն է և սո վո րա կան եր ևույթ, սա կայն շատ խորհր դա րան նե րում օ րենս-
դիր իշ խա նու թյան` որ պես ի նս տի տու տի մա սին մտա հո գու թյու նը զի ջում է ի րենց քա-
ղա քա կան կու սակ ցու թյա նը հա վա տա րիմ մնա լու պատ գա մա վոր նե րի ցան կու թյա նը: 
Քա ղա քա ցի նե րի ը նդ հա նուր շա հե րը սկս վում են ան տես վել, ե րբ պատ գա մա վոր նե րի 
բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը և վա րած բա նա վե ճերն ու նե նում են կու սակ ցա կան ո ւղղ-
վա ծու թյուն, ի սկ քվե նե րը թե լադր վում են վեր ջին նե րիս կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից: 
Կու սակ ցա կան այս լո յա լու թյան վնասն ա վե լի մեծ է ազ գային ան վտան գու թյան հար-
ցե րի դեպ քում: Պատ գա մա վո րի սե փա կան խղ ճի և կու սակ ցու թյան նկատ մամբ իր 
հա վա տար մու թյան հետ կապ ված պո տեն ցի ալ հա կա սա կան պա հանջ նե րի բա վա րա-
րու մը դժ վար մար տահ րա վեր է:

Եզ րա կա ցու թյուն
1.  Խորհր դա րանն ու նի կար ևոր նշա նա կու թյուն
Իր լի ա զո րու թյուն նե րը կի րա ռե լիս խորհր դա րա նը կա րող է ու նե նալ զգա լի իշ խա-

նու թյուն: Ու ժեղ քա ղա քա կան կամ քը և ի նս տի տու ցի ո նալ խն դիր նե րի մա սին հս տակ 
ի րա զե կու թյու նը խորհր դա րա նը վե րա ծում են հնա զանդ քվե ար կող նե րի աս պա րե զից 
իշ խա նու թյան ի րա կան կենտ րո նի: Խորհր դա րանն իր ըն դու նած օ րենք նե րի մի ջո ցով 
ձևա վո րում է պե տա կան բո լոր ի նս տի տուտ նե րը, սահ մա նում նրանց խն դիր նե րը, լի-
ա զո րու թյուն նե րը և դրա մա կան մի ջոց նե րը: Խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը 
կա րող են զգա լի ո րեն սահ մա նա փա կել կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Կա ռա-
վա րու թյան կազ մը, ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը, օ րեն քի նա խագ ծե րը, 
այդ թվում` պե տա կան բյու ջեն, պետք է ան ցնեն սահ ման ված խորհր դա րա նա կան ըն-
թա ցա կար գեր: Ա ռն վազն տե սա կա նո րեն խորհր դա րա նա կան լի ա զո րու թյուն ներն այն 
լի ա զո րու թյուն ներն են, ո րոնք խորհր դա րան նե րը ցան կա նում են ստանձ նել: Այն լի ա զո-
րու թյուն նե րը, ո րոնք խորհր դա րան նե րը չու նեն, ի րա կա նում ի նք նահռ չակ մի ա կող մա-
նի սահ մա նա փա կումներ են:
 

2. Ար դար մր ցակ ցային ը նտ րու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո
ղու թյան հիմնա կան նա խա պայ մանն ե ն
 Պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րի ձևա վոր ման վաղ 

տա րի ներն ա մե նավ տան գա վորն են ի նչ պես ժո ղովր դա վա րու թյան, այն պես էլ` խա ղա-
ղու թյան հա մար: Խորհր դա րա նի լե գի տի մու թյու նը բխում է վս տա հե լի և ար դար ը նտ-
րա կան գոր ծըն թա ցից: Ար դար և թա փան ցիկ կա նո նա վոր ը նտ րու թյուն նե րը վճ ռա կան 
նշա նա կու թյուն ու նեն ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան մշա կույ թի զար գաց ման հա-
մար` խրա խու սե լով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյու նը և ակ տի վու-
թյու նը, ա պա հո վե լով ը նտ րու թյուն նե րից հե տո իշ խա նու թյան խա ղաղ փո խան ցու մը և 
ժո ղովր դա վա րու թյան կա յու նու թյու նը:

3.  Խորհր դա րա նը կար ևոր դեր է ու նի ը նդ հա րումնե րի կան խար գել ման հար ցում
 Հետ կոնֆ լիկ տային և ան ցու մային ե րկր նե րում ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րապն դու-

մը չա փա զանց ան հրա ժեշտ է ոչ մի այն ար դյու նա վետ կա ռա վար ման ա պա հով ման 
հա մար, այլև որ պես ը նդ հա րումնե րի կար գա վոր ման ե ղա նակ: Ժո ղովր դա վա րու թյան 
ա ռա ջին ա ռա վե լու թյունն ա ռար կե լու ի րա վունքն է: Հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան 



31Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

բազ մա զա նու թյունն ար տա ցո լող ներ կա յա ցուց չա կան խորհր դա րա նը պետք է տեղ 
հատ կաց նի նաև ը նդ դի մու թյան ա ռա ջարկ նե րի, բա նա վե ճե րի և բա նակ ցու թյուն նե րի 
հա մար, ո րոնց ժա մա նակ քն նարկ վում են փոք րա մաս նու թյան տե սա կետ նե րը, ի սկ բո-
ղոք նե րը կար գա վոր վում են ոչ թե բռ նի մի ջոց նե րով, այլ ե րկ խո սու թյան մի ջո ցով: Ը նդ-
հա րումնե րի շար ժա ռիթ նե րը նվա զում են, ե րբ հա սա րա կու թյան տար բեր խմ բե րը զգում 
են, որ ի րենց լուրջ են վե րա բեր վում, և ի րենք ներ կա յաց ված են խորհր դա րա նա կան 
ե րկ խո սու թյան ըն թաց քում: Այս կերպ խորհր դա րան ներն ա պա հո վում են քա ղա քա կան 
բազ մա կար ծու թյու նը և ամ րապն դում հա սա րա կու թյու նում քա ղա քա կան սուբյեկտ նե-
րի մե ծա մաս նու թյան կող մից ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի ըն դու նու մը: Չնա յած 
յու րա քան չյուր ե րկ րին բնո րոշ յու րա հատ կու թյուն նե րին` ար դյու նա վետ խորհր դա րա նի 
առ կա յու թյու նը ժո ղովր դա վա րաց մա նը նպաս տող կար ևոր գոր ծոն նե րից մեկն է:

4.  Մար դու ան վտան գու թյու նը գե րա կա յում է պե տա կան ան վտան գու
թյան նկատ մամբ
 Հարկ է նշել, որ շատ ե րկր նե րում ան վտան գու թյու նը շա րու նա կում է հա մար վել 

գոր ծող վար չա կար գը պահ պա նե լու մի ջոց` իշ խա նու թյունն ի րենց ձեռ քը վերց նե լու այլ 
քա ղա քա կան մար մին նե րի փոր ձե րից: Ո րոշ ե րկր նե րում եր բեմն նույ նիսկ ան վտան գու-
թյան ծա ռա յու թյան աշ խա տող ներն ի րենք են վտան գում սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րի 
կյան քը` նրանց նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ կի րա ռե լով և մար դու ի րա վունք նե րի նկատ-
մամբ չհիմնա վոր ված սահ մա նա փա կումներ դնե լով: Ա նվ տան գու թյան խն դիր նե րը, 
ո րոնք ի րա կա նում կար ևոր են, վե րա բե րում են մարդ կային ան վտան գու թյան և հա կա-
ժո ղովր դա վա րա կան ու հա կա սա հա մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րից քա ղա քա կան 
հա մա կար գի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող խն դիր նե րին: Խորհր դա րա նա կան վե րահս-
կո ղու թյու նը պետք է ե րաշ խա վո րի սահ մա նադ րու թյան նկատ մամբ հար գան քը և հետ-
ևի, որ պես զի ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը չվ տան գեն ժո ղովր դի ան վտան գու-
թյու նը և խո չըն դոտ հան դի սա նան ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցի հա մար:

5.  Խորհր դա րանն աշ խա տում է նաև ան վտան գու թյան ո լոր տի աշ խա
տա կից նե րի հա մար
 Խորհր դա րան նե րը պետք է ան դրա դառ նան բո լոր այն խմ բե րի և փոք րա մաս նու-

թյուն նե րի դժ գո հու թյուն նե րին, ո րոնց ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վել են կամ ո ւմ նկատ-
մամբ խտ րա կա նու թյուն է դրս ևոր վել: Ա վե լին` խորհր դա րան նե րը պար տա վոր են ան-
դրա դառ նալ սահ մա նադ րա կան կար գի նկատ մամբ ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյան 
հա վա տար մու թյան հար ցին և ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ա ռան ձին հատ-
ված նե րի կող մից ա պս տամ բու թյան դեպ քում` մի ջամ տել և քն նու թյուն ան ցկաց նել: 
Տար բեր ե րկր նե րի պատ մու թյու նը ցույց է տվել, որ ռազ մա կան հե ղաշր ջումնե րը մեկ 
օ րում տե ղի չեն ու նե նում, այլ բազ մա թիվ ի րա դար ձու թյուն ներ և բազ մա թիվ քայ լեր աս-
տի ճա նա բար հան գեց նում են նման ճգ նա ժա մի: Խորհր դա րա նի խիստ ներգ րավ վա ծու-
թյու նը ան վտան գու թյան վե րահս կո ղու թյան գոր ծում կար ևոր է` ե րաշ խա վո րե լու, որ 
կա ռա վա րու թյու նը լավ գոր ծա տու է հան դի սա նում ան վտան գու թյան ծա ռա յու թյուն նե-
րի հա մար` աշ խա տան քային պայ ման նե րի, աշ խա տա վար ձի և կեն սա թո շակ նե րի կա-
նո նա վոր վճար ման ա ռու մով:

6.  Կա ռա վա րու թյանն ան հրա ժեշտ է ար դյու նա վետ խորհր դա րան
 Հաշ վետ վո ղա կա նու թյունն էլ ա վե լի է հզո րաց նում կա ռա վա րու թյա նը` ա վե լաց նե լով 

վեր ջի նիս քա ղա քա կան ի րա վա սու թյու նը, կա յու նու թյու նը և լե գի տի մու թյու նը: Ա ռողջ և 
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կեն սա կան կա ռա վա րու թյուն է հա մար վում այն կա ռա վա րու թյու նը, ո րը կա րո ղա նում 
է բա ցա հայ տել, մեկ նա բա նել և հիմնա վո րել իր գոր ծո ղու թյուն նե րը և քա ղա քա կա նու-
թյու նը ու ժեղ խորհր դա րա նի ա ռջև: Հետ ևա բար, խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու-
թյու նը գոր ծա դի րի ան դամնե րի կող մից պետք է դի տարկ վի որ պես ա ռա վե լու թյուն, այլ 
ոչ թե որ պես վտանգ: Խորհր դա րա նին թե րագ նա հա տե լը կն շա նա կի վտան գել ո ղջ քա-
ղա քա կան հա մա կար գի գոր ծու նա կու թյու նը և տո կու նու թյու նը:

7.  Խորհր դա րան ներն ու նեն տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վունք
 Խորհր դա րա նի ար դյու նա վե տու թյու նը կախ ված է ստաց ված տե ղե կատ վու թյու-

նից: Խորհր դա րան նե րի մե ծա մաս նու թյում առ կա փոր ձա գի տու թյան պա կա սը փոխ-
հա տուց վում է թա փան ցի կու թյամբ և հան րային քն նար կումնե րով: Քն նա դա տու թյունն 
առ այն, որ քա ղա քա ցի ա կան պատ գա մա վոր նե րը բա վա րար չա փով չեն հաս կա նում 
ան վտան գու թյան հիմնա պատ ճառ նե րը կամ բյու ջե տային տեխ նի կա կան պա հանջ նե-
րը, պետք է ան տես վի: Լա վա գույն դեպ քում այն կա րող է ծա ռայել որ պես փաս տարկ` 
խորհր դա րա նին ա վե լի լավ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լու հա մար:

8.  Լայն հա սա րա կու թյու նը պետք է ի րա զեկ ված լի նի խորհր դա րա նի և 
նրա գոր ծու նե ու թյան մա սին
 Ար դի ժա մա նակ նե րում ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար դեռևս չլուծ ված խն դիր է 

շա րու նա կում մնալ կա ռա վա րու թյան մար մին նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյան և հա-
վա տի պա կա սը: Հետ ևա բար, խորհր դա րա նի հզո րա ցու մը կա րող է նպաս տել հա սա-
րա կու թյան վս տա հու թյան վե րա կանգն մա նը: Ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը և 
այս գոր ծըն թա ցի ար դյունք նե րը պետք է գնա հատ վեն և ըն դուն վեն քա ղա քա ցի նե րի 
կող մից, այ լա պես ան վտան գու թյան, զար գաց ման և ժո ղովր դա վա րու թյան ար ժեք նե րը 
չեն կա րող հա մա տեղ գո յակ ցել: ժո ղո վուրդն ի րա վունք ու նի ի մա նա լու, թե ի րենց ներ-
կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ա նու նից ի նչ են ա նում: Հետ ևա բար, խորհր դա րան նե րը պա-
տաս խա նա տու են ոչ մի այն քա ղա քա ցի նե րին տե ղե կու թյուն տրա մադ րե լու, այլ կր թե լու 
և ի րա զե կե լու հա մար: Ժո ղովր դա վա րա կան վար քա գիծ ձևա վո րե լու հա մար ժո ղովր-
դին պետք է ծա նո թաց նել ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի հետ: Քա ղա քա կան 
է լի տան ան ցնում է այս ի նս տի տու ցի ո նալ ու սումնա կան գոր ծըն թա ցի մի ջով ա մեն օր: 
Նրանք ա ռա ջինն են կի րա ռում ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րը և ստու գում դրանց 
կեն սու նա կու թյու նը, նախ քան դրանք կյու րաց վեն հա սար կու թյան կող մից: Խորհր դա-
րան նե րը պետք է ծա ռայեն որ պես գոր ծիք սո ցի ալ-տն տե սա կան բա րե փո խումնե րի հա-
մար, ի սկ բա նա վե ճե րը պետք է ժո ղովր դին լու սա վո րեն, կր թեն և ի րա զե կեն օր վա կար-
ևոր խն դիր նե րի մա սին:

9.  Խորհր դա րա նի և ան դամնե րը բա րե վար քու թյու նը (բա րեխղ ճու թյու նը) 
պետք է լի նի ան բա սիր
Խորհր դա րան ներն ի րենք հա սա րա կու թյան ա ռջև հաշ վե տու հաս տա տու թյուն ներ 

են: Խորհր դա րա նի ան դամներն ի րենց պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում պար տա վոր 
են բա վա րա րել կա տա րո ղա կա նի և մաս նա գի տա կան բա րեխղ ճու թյան (բա րե վար քու-
թյան) մի շարք չա փա նի շեր: Նրանք պար տա վոր են ի րենց դրս ևո րել ար ժա նա պատ-
վու թյամբ, ու նե նալ է թի կայի և կո ռեկ տու թյան բարձր սկզ բունք ներ: Խորհր դա րա նի 
ան դամնե րի ա մե նա կար ևոր պար տա վո րու թյունն ի րենց ար դյու նա վետ աշ խա տան քի 
մի ջո ցով քա ղա քա ցի նե րի հա մար լավ օ րի նակ ծա ռայելն է և նրանց հար գանքն ու վս-
տա հու թյու նը շա հե լը:
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Ներ դիր 10. Հնա րա վոր պրակ տիկ գոր ծո ղու թյուն ներ` զար գա ցող 
խորհր դա րան նե րի հա մար

 Խորհր դա րա նի ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցու մը
·	  Խորհր դա րա նի ո րա կը պայ մա նա վոր ված է իր ան դամնե րի ո րա կա կան հատ կա-

նիշ նե րով: Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ա ռաջ նային խն դի րը խորհր դա րա-
նի ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար ար ժե քա վոր և հա ջո ղակ մարդ կանց 
գրա վելն է, ով քեր ար դեն հասց րել են ստեղ ծել կա յուն մաս նա գի տա կան կա րի ե րա: 
Ա նհ րա ժեշտ է գտ նել ռե սուրս ներ նրանց աշ խա տա վար ձով, հար մա րու թյուն նե րով, 
կեն սա թո շա կով, վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րու թյուն նե րով և այ լընտ րան քային 
մաս նա գի տա կան զար գաց ման հա մար ան հրա ժեշտ այլ մի ջոց նե րով ա պա հո վե լու 
հա մար, ին չը պատ գա մա վո րի պաշ տո նին կհա ղոր դի հրա պու րիչ և հարգ ված կար-
գա վի ճակ` տար հա մո զե լով կո ռուպ ցի ոն մտադ րու թյուն նե րից:

·	  Հանձ նա ժո ղո վում ծա ռա յու թյու նը պետք է ա վե լի գրա վիչ դարձ վի պատ գա մա վոր նե-
րի հա մար: Հանձ նա ժո ղովնե րը պետք է պատ գա մա վոր նե րին ա ռա ջար կեն կա րի ե-
րայի այլ ու ղի ներ, որ պես նա խա րա րա կան պաշ տո նի այ լընտ րանք: Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը և փոխ նա խա գա հը պետք է ը նտր վեն ան դամնե րի կող մից և ստա նան 
նա խա րա րա նե րին հա վա սար աշ խա տա վարձ: Հանձ նա ժո ղովնե րին, հատ կա պես 
մեծ հանձ նա ժո ղովնե րին պետք է թույ լատր վի ստեղ ծել մեկ կամ մե կից ա վե լի են թա-
հանձ նա ժո ղովներ, ո րոնք կընտ րեն ի րենց սե փա կան նա խա գա հին: Սա ա վե լի մեծ 
աշ խու ժու թյուն և նվիր վա ծու թյուն կհա ղոր դի խորհր դա րա նա կան աշ խա տանք նե-
րին` ա վե լի մեծ թվով պատ գա մա վոր նե րի թույլ տա լով պա տաս խա նա տու պաշ տոն-
ներ վա րել և բարձ րաց նել ի րենց ժո ղովր դա կա նու թյու նը:

·	  Խորհր դա րա նա կան նե րի և նրանց աշ խա տա կից նե րի կար ևոր գոր ծիք նե րից են 
գրա դա րա նը, հա մա ցան ցը, հե տա զո տու թյուն նե րի բա ժի նը և ներ ցան ցային հա մա-
կար գը, ո րոնք հեշ տաց նում են խորհր դա րա նի ներ սում փաս տաթ ղաշր ջա նա ռու-
թյան գոր ծըն թա ցը: Տվյալ նե րի բա զան, ո րն ան հրա ժեշտ է բո լոր խորհր դա րան նե-
րում, պետք է պա րու նա կի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պար փակ հա վա-
քա ծու:

·	  Լի ա գու մար նիս տի օ րա կար գում շա բա թա կան ա ռն վազն մեկ ան գամ հար ցե րի հա-
մար նա խա տես ված ժա մա նա կի հատ կա ցու մը կար ևոր է նա խա րար նե րին խորհր-
դա րա նի ա ռջև բե րե լու և խորհր դա րա նի ան դամնե րին ո ւղ ղա կի հար ցե րի մի ջո ցով 
կա ռա վա րու թյա նը հաշ վե տու պա հե լու նպա տա կով հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու 
հա մար:

·	  Հար կա վոր է սահ մա նել խորհր դա րա նա կան նորմ, ո րի հա մա ձայն` օ րեն քի բո լոր 
նա խագ ծե րը պետք է ներ կա յաց վեն հա մա պա տաս խան ո լոր տային հանձ նա ժո ղով` 
նախ քան լի ա գու մար նիս տում քն նարկ վե լը:

·	  Կա րե լի է ստեղ ծել հա տուկ հանձ նա ժո ղով` օ րենք նե րի կար գա վոր ման ազ դե ցու-
թյու նը և դրանց կի րառ ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցած խն դիր ներն ու սումնա սի րե լու 
հա մար: Ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խումնե րի հա մար հար կա վոր են մեծ թվով 
նոր օ րենք ներ, ո րոնք, կախ ված նրա նից, թե գործ նա կա նում ի նչ պես կգոր ծեն, ժա-
մա նակ առ ժա մա նակ կա րող են փո փո խու թյուն նե րի կա րիք ու նե նալ: Օ րենք նե րի 
կար գա վոր ման ազ դե ցու թյան ու սումնա սի րու թյու նը հրա մա յա կան է ցան կա ցած 
նոր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րի հա մար:
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 Անվ տան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ամ րապն դում 
·	 Անվ տան գու թյան ո լորտն ու նի մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք դժ վա-

րաց նում են խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցը` բարդ և բազ-
մա կող մա նի բնույթ, քա ղա քա կան բնույթ, գաղտ նի ու թյուն և կո ռուպ ցի այի բարձր 
մա կար դակ: Պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան հար ցե րի մշ տա կան հանձ նա-
ժո ղովնե րը մե ծա պես ան հրա ժեշտ են խորհր դա րա նի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում` 
ի րա կա նաց նե լու ան վտան գու թյան ո լոր տի ման րա մասն ու սումնա սի րու թյու նը: 
Փորձ կու տա կե լու հա մար հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րը պետք է ան փո փոխ մնան 
խորհր դա րա նա կան ման դա տի վա վե րա կա նու թյան ժամ կե տի ո ղջ տևո ղու թյան 
ըն թաց քում: Ան դամնե րի փոր ձի պա կա սը փոխ հա տու ցե լու հա մար պաշտ պա նու-
թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղովնե րը պետք է ու նե նան մշ տա կան մաս նա գի տաց ված 
աշ խա տա կազմ, ո րը, քա ղա քա ցի ա կան և ռազ մա կան փոր ձի ի դե ա լա կան հա վա-
սա րակշ ռու թյան հա մար, կազմ ված կլի նի ի րա վա գի տու թյան, քա ղա քա գի տու թյան, 
պաշտ պա նու թյան ո լոր տի քա ղա քա ցի ա կան մաս նա գետ նե րից, ի նչ պես նաև պաշ-
տո նա թող ե ղած զին ծա ռայող նե րից և ան վտան գու թյան այլ մար մին նե րի աշ խա տա-
կից նե րից:

·	  Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նշա նա կել հա տուկ հանձ նա ժո ղով: Այս հանձ նա-
ժո ղո վի բո լոր ան դամնե րը պետք է ու նե նան ազ դեց տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վե-
լու ի րա վունք:

·	  Վե րահս կո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հանձ նա ժո ղովնե րը պետք 
է ի րա վա սու թյուն ու նե նան սահ մա նել ի րենց նիս տե րի ժա մա նա կա ցույ ցը և օ րա-
կարգը:

 Հան րային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման նկատ մամբ ա վե լի լավ հս կո ղու թյան
·	  Խորհր դա րա նը պետք է լի ա զոր ված լի նի ոչ մի այն ըն դու նել կամ մեր ժել կա ռա վա-

րու թյան ա ռա ջար կը, այլև հատ կա ցումնե րի և բյու ջե տային բա ժին նե րի միջև ֆի-
նան սա կան մի ջոց ներ փո խան ցել: Այս պի սի լի ա զո րու թյու նը բյու ջե տային նա խագ-
ծե րի դի տար կու մը պատ գա մա վոր նե րի հա մար կդարձ նի շատ ա վե լի հրա պու րիչ 
գոր ծընթաց և նաև կն պաս տի բյու ջե ի կա տար ման նկատ մամբ ա վե լի ա չա լուրջ վե-
րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց մա նը:

·  Հան րային ծախ սե րի օգ տա գործ ման խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյունն ու ժե-
ղաց նե լու հա մար պետք է նշա նակ վի պե տա կան ծախ սե րի հս կո ղու թյան հանձ նա-
ժո ղով` ու սումնա սի րե լու աու դիտ ի րա կա նաց նող ազ գային մարմնի ներ կա յաց րած 
զե կույց նե րը բյու ջե ի կա տար ման վե րա բե րյալ:

 Պատ գա մա վոր նե րին ի րենց պար տա վո րու թյուն ներն ա վե լի լավ ի րա կա նաց նե լու հա-
մար հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռում
·	  Նոր պատ գա մա վոր նե րի հա մար ման դա տը ստանձ նե լու սկզ բին ան հրա ժեշտ է կազ-

մա կեր պել վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ: Ե րի տա սարդ ժո ղովր դա վա րա կան 
ե րկր նե րին բնո րոշ է նոր, ան փորձ քա ղա քա կան դա սի ձևա վո րու մը, ո րն ա պա վի նում 
է ա րագ ի նք նուս հմ տու թյուն նե րին: Ա ռանց հա տուկ վե րա պատ րաստ ման խորհր-
դա րա նի ան դամնե րը, ժո ղովր դի շա հե րը ներ կա յաց նե լու, օ րենք ներ ստեղ ծե լու և 
կա ռա վա րու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րենց խնդի րը 
կա տա րե լու հար ցում, կա րող են տա րի ներ շա րու նակ մնալ որ պես դե լի տանտ:



35Անվտանգությանոլորտինկատմամբխորհրդարանականվերահսկողություն

·	  Վե րա պատ րաս տումնե րի և ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման ար դյու նա վե տու թյու-
նը բարձ րաց նե լու հա մար խորհր դա րա նում կա րող է ստեղծ վել պատ գա մա վոր նե-
րի և աշ խա տա կից նե րի հա մար ու սուց ման և վե րա պատ րաստ ման հա մա կարգ: 
Օ րենսդրա կան մե թոդ նե րի, ու սումնա սի րու թյան խորհր դա րա նա կան գոր ծիք նե րի, 
հե տաքն նու թյուն ան ցկաց նե լու ե ղա նակ նե րի, ժա մա նա կի կա ռա վար ման, պե տա-
կան բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թա ցի, հա մա ցան ցի օգ տա գործ ման, խորհր դա րա-
նի ներ ցան ցային հա մա կար գի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ թե մա նե րը խորհր դա-
րան նե րի մե ծա մաս նու թյու նում ցան կա լի ու սումնա կան ծրագ րե րում ըն դա մե նը մի 
քանիսն են:

 ·	  Վար քագ ծի ը նդ հա նուր կա նոն նե րը և խորհր դա րա նա կան նիս տե րի ըն թա ցա կար-
գե րը սահ մա նող կա նո նա կար գե րից բա ցի պատ գա մա վոր նե րի պաշ տո նա կան 
վար քագ ծի/է թի կայի կա նո նագր քե րը կա րող են նպաս տել հա սա րա կու թյան վս տա-
հու թյան ամ րապնդ մա նը և խորհր դա րա նի բա րե վար քու թյան և թա փան ցի կու թյան 
բարձ րաց մա նը: Այս կա նոն նե րի կի րա ռու մը պետք է վե րահսկ վի Է թի կայի հար ցե րով 
հանձ նա կա տա րի կամ Է թի կայի հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Այս մար մին նե րը պետք է 
ա ռա ջար կեն վար չա կան մի ջոց ներ` պատ գա մա վոր նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րը 
սահ մա նե լու և կի րար կե լու նպա տա կով, այդ թվում` վար քագ ծի կա նոն նե րի կամ 
պաշ տո նա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը կար գա վո րող բո լոր կի րա ռե լի 
նոր մե րի, կա նոն նե րի և օ րենք նե րի են թադր վող խախ տումնե րի հե տաքն նու թյուն և 
հանձ նա ժո ղո վի այս հե տաքն նու թյան ըն թաց քում բա ցա հայտ ված օ րեն քի խախ տում-
նե րի մա սին է ա կան ա պա ցույց նե րի վե րա բե րյալ զե կույ ցի ներ կա յա ցում հա մա պա-
տաս խան մար մին նե րին: 

Քա ղա քա ցի նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի և տե սա նե լի ու թյան ամ րապն դում 
·	 Խորհր դա րա նը պետք է բաց և թա փան ցիկ կա ռույց լի նի: Ժո ղո վուր դը չա փա զանց 

հե տաքրք ված է ի մա նա լու, թե իր ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի նչ դիր քո րո շում են ու նե ցել 
խորհր դա րա նում բարձ րաց ված գլ խա վոր խն դիր նե րի շուրջ և ի նչ պես են քվե ար կել 
դրանց հա մար: Քվե ար կու թյան ար ձա նագ րու թյու նե րի հրա պա րա կու մը և բա նա վե-
ճե րի հե ռար ձա կու մը խորհր դա րա նի հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հիմքն են հան դի սա-
նում:

·	  Խորհր դա րա նա կան նիս տե րի ու ղիղ հե ռար ձա կու մը հե ռուս տա տե սու թյամբ կամ 
ռա դի ոյով կա րող են ոչ մի այն խո րաց նել խորհր դա րա նի և այն տեղ քն նարկ վող խն-
դիր ներ մա սին հա սա րա կու թյան գի տե լիք նե րը, այլև նպաս տել խորհր դա րա նի ան-
դամնե րի վար քագ ծի բա րե լավ մա նը:

·	 Լ րատ վա մի ջոց ներն ա վե լի շատ հակ ված են ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել կա ռա-
վա րու թյա նը, քան խորհր դա րա նին: Հետ ևա բար խորհր դա րան նե րը պետք է գրա-
վեն և պայ ման ներ տրա մադ րեն լրատ վա մի ջոց նե րին` նրանց ա պա հո վե լով խորհր-
դա րա նի շեն քում առ կա հար մա րու թյուն նե րով: 

·	 Օ րեն քի բո լոր նա խագ ծե րը պետք է հրա պա րակ վեն խորհր դա րա նին ներ կա յաց վե-
լուց ան մի ջա պես հե տո կամ նույ նիսկ դրա նից ա ռաջ:

·	  Պետք է նշա նակ վի միջ նոր դու թյուն նե րի հար ցե րով հանձ նա ժո ղով, ո րը ման րա-
մաս նո րեն կքն նի ան հա տա կան և կո լեկ տիվ միջ նոր դու թյուն նե րը, դրանք կփո խան-
ցի ո րոլ տային մշ տա կան հանձ նա ժո ղովնե րին և կա ռա վա րու թյան մար մին նե րին 
կամ կվա րի սե փա կան քն նու թյու նը և կպա հան ջի մի ջոց ներ ձեռ նար կել բո ղոք նե-
րը հասցե ագ րե լու հա մար: Այս պի սի հանձ նա ժո ղո վի առ կա յու թյան դեպ քում ժո ղո-
վուրդն ա վե լի վս տահ կլի նի, որ խորհր դա րա նը ներ կա յաց նում և պաշտ պա նում է իր 
շա հե րը:
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 Խորհր դա րա նի ի նք նագ նա հատ ման  
գոր ծի քա կազմ

 Խորհր դա րա նի ի նք նագ նա հատ ման գոր ծի քա կազմն ա ռա ջար կում է մե թո դա բա նու-
թյուն` գնա հա տե լու հետ ևյա լը. 

1) խորհր դա րա նի ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րը 
2) անվ տան գու թյան ո լոր տի ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյան օ րենսդ րա կան հիմ-

քե րը
3)  խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ազ դե ցու թյու նը պե տա կան մար մին նե-

րի վրա:

 Տե սա կա նո րեն սույն գոր ծի քա կազ մը պետք է օգ նի գնա հա տե լու ան վտան գու թյան 
ո լոր տի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ո րա կը և սահ մա նել օ րենսդ րա կան և 
ի նստի տու ցի ո նալ բա րե փո խումնե րի կա րիք ու նե ցող ա ռաջ նային ո լորտ նե րը: Այն ման-
րա մաս նում է Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին վեր լու ծու թյուն (Review 
of Parliamentary Oversight) աշ խա տան քում ներ կա յաց ված սկզ բունք նե րը և մե խա-
նիզմները:

 Գոր ծի քա կազ մի վե րա բե րյալ նե րա ծու թյուն
 Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ժո ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի գոր ծու նե ու-

թյան և ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի ո րա կի գնա հա տու մը շատ կար ևոր է: 
Ան ցու մային կամ հետ կոնֆ լիկ տային ե րկր նե րում այս խն դի րը հա ճախ ի րա կա նաց վում 
է օ տա րերկ րյա փոր ձա գետ նե րի և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Տա-
րած ված են թադ րու թյան հա մա ձայն` տե ղա կան դե րա կա տար նե րը չեն տի րա պե տում 
այս ա ռա ջադ րանքն ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րին, մե թո դա բա-
նու թյա նը և չեն ան հրա ժեշտ օբյեկ տի վու թյա նը:

 Ժո ղովր դա վա րու թյան ամ րապնդ ման գոր ծըն թա ցը կա րող է բա րե լավ վել մի այն հա-
մա տեքս տային մո տե ցումնե րի և տե ղա կան մա կար դա կում ցու ցա բե րած ներգ րավ-
վա ծու թյան և հանձ նա ռու թյան շնոր հիվ: Կա յուն ժո ղովր դա վա րու թյու նը հնա րա վոր է 
մի այն այն դեպ քում, ե րբ նրանք, ով քեր հան դի սա նում են այս գոր ծըն թա ցի ա մե նօ րյա 
մաս նա կի ցը և ազ դե ցու թյան կրո ղը, վեր ջում դրա ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե-
րը գնա հա տող մար դիկ են: Տե ղա կան սուբյեկտ նե րը, քա ջա տե ղյակ լի նե լով ի րենց ե րկ-
րի պատ մու թյա նը և մշա կույ թին, պետք է ի րենք սահ մա նեն բա րե փո խումնե րի կա րիք 
ու նե ցող ա ռաջ նային ո լորտ նե րը և գտ նեն տար բեր ե ղա նակ ներ` ժո ղովր դա վա րու թյան 
նպա տա կով ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռումնե րը բա րե լա վե լու հա մար:

 Սույն գոր ծի քա կազ մի նպա տակն է ա ջակ ցել խորհր դա րա նի ան դամնե րին, աշ-
խա տա կից նե րին և այլ հե տաքրքր ված օգ տա տե րե րին` գնա հա տե լու ի րենց ե րկ րում 
ան վտան գու թյան ո լոր տի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը և խորհր-
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դա րա նի գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Տե ղա կան դե րա կա տար նե րի ի րա-
կա նաց րած գնա հա տումներն ու նեն մի շարք ա ռա վա լու թյուն ներ օ տա րերկ րյա փոր ձա-
գետ նե րի կա տա րած գնա հա տումնե րի հա մե մա տու թյամբ:

·	  Սույն ի նք նագ նա հա տու մը, լի նե լով կա մա վոր գոր ծըն թաց և ի րա կա նաց վե լով 
ա ռանց ար տա քին դի տորդ նե րի մաս նակ ցու թյան, նպաս տում է ան կաշ կանդ բա-
նա վե ճի ձևա վոր մա նը ե րկ րի ժո ղովր դա վա րու թյան և ի նս տի տուտ նե րի ա ռա վե-
լու թյուն նե րի և թե րու թյուն նե րի շուրջ:

·	 Խ թա նում է ժո ղովր դա վա րու թյան մի ջազ գային չա փա նի շե րի և մի ջազ գային ար-
դյու նա վետ փոր ձի մա սին հա սա րա կու թյան ի րա զեկ վա ծու թյու նը:

·	  Մե ծաց նում է մի ջազ գային փոր ձի ու սումնա սի րու թյան ար դյունք նե րի կի րա ռու մը 
ներ պե տա կան բա րե փո խումնե րի հա մար: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ի նք նագ նա հա տու մը կա րող է ա վե լի շատ նպաս տել ե րկ րի ժո-
ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցին, քան ար տա քին գնա հա տու մը: 

Ինք նագ նա հատ ման գոր ծի քա կազ մը պա րու նա կում է հար ցա շա րեր և ստու գա թեր-
թեր27, ո րոնք կօգ նեն գնա հա տել խորհր դա րա նի ար դյու նա վե տու թյու նը և քար տե զագ-
րել խորհր դա րա նի, կա ռա վա րու թյան, ան վտան գու թյան մար մին նե րի և քա ղա քա ցի նե-
րի հա րա բե րու թյուն նե րը: Գոր ծի քա կազ մից կա րող են օ գտ վել ի նչ պես խորհր դա րա նի 
ա ռան ձին ան դամներ և աշ խա տա կից ներ, այն պես է լ՝ խորհր դա րա նա կան նե րի խմ բեր, 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովներ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բեր, 
ո րոնք ցան կա նում են խորհր դա րա նի և ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման մեջ դրա 
դե րի մա սին քն նար կում ներ ծա վա լել:

 Գոր ծի քա կազ մի ա ռա ջար կած ի նք նագ նա հատ ման տար բե րակ նե րը կա րող են օգ-
տա կար լի նել մի այն խորհր դա րա նա կան նս տաշր ջա նի սկզ բում` ա ռա ջար կե լով նո-
րըն տիր պատ գա մա վոր նե րի վե րա պատ րաստ ման և ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման մի 
շարք գոր ծա ռույթ ներ, ի նչ պես նաև վեր ջում` փոր ձա ռու պատ գա մա վոր նե րին ըն ձե ռե-
լով օ րենսդ րու թյան և խորհր դա րա նի ըն թա ցա կար գի մա սին գի տե լիք նե րի գնա հատ-
ման, ի նչ պես նաև հա ջորդ խորհր դա րա նա կան նս տաշր ջա նում ի նս տի տու ցի ո նալ և 
օ րենսդ րա կան բա րե փո խումնե րի ծրա գիր մշա կե լու հնա րա վո րու թյուն: Խորհր դա րա-
նա կան նս տաշր ջա նի տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում օգ տա գործ վե լով՝ գոր ծի-
քա կազ մը հեշ տաց նում է ան վտան գու թյան ո լոր տի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման 
ամ րապնդ ման ըն թաց քում և խորհր դա րա նա կան բա րե փո խումնե րի և ար դի ա կա նաց-
ման գոր ծըն թա ցում ա ռա ջըն թա ցի գործ նա կան գնա հա տու մը:

 Գոր ծի քա կազ մը նպա տակ ու նի ա ռա ջար կել սկզ բունք ներ, և ոչ թե կար գադ րու-
թյուն ներ կամ հրա հանգ ներ` հիմք ըն դու նե լով մի ջազ գային չա փա նի շե րը և զար գա ցած 
խորհր դա րան նե րի փոր ձից քաղ ված դա սե րը: Այդ սկզ բունք նե րի հա ջող կի րա ռու մը 
և հար մա րե ցու մը ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյա նը և պրակ տի կային ամ բող ջու թյամբ 
կախ ված է տե ղա կան մա կար դա կում նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նից, ներ պե տա կան 
ի նս տի տուտ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից և մարդ կային ու ֆի նան սա կան ռե-
սուրս նե րի հա սա նե լի ու թյու նից:

 Խորհր դա րա նա կան կա րո ղու թյուն նե րի ի նք նագ նա հա տում
 Ինք նագ նա հատ ման այս վար ժու թյու նը օգ տա գոր ծող ան ձանց կօգ նի ու սումնա սի րել 
խորհր դա րա նի ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րը՝ ի հայտ բե րե լով այն ո լորտ նե րը, որ-

27 Հեղինակը կիրառել է սույն գործիքակազմում ներկայացված հարցաշարերի նախկին տար-
բերակ ները Ռումինիայի, Ինդոնեզիայի և Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետության պատ-
գամավորների և խորհրդարանի աշխատակիցների հետ ինքնագնահատման վարժություններ 
իրականացնելու համար:
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տեղ խորհր դա րա նը կա րիք ու նի ամ րապն դե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 
Այլ ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րի խորհր դա րա նա կան պրակ տի կան և ըն թա ցա-

կար գե րը ո գեշն չում են նո րաս տեղծ կամ ան ցու մային խորհր դա րան նե րի դե րը խթա-
նե լու և ու ժե ղաց նե լու ե ղա նա կենր: Հարկ է շեշ տել հենց սկզ բից այն փաս տը, որ կա-
տա րյալ խորհր դա րան գո յու թյուն չու նի: Հնա րա վոր է հա մե մա տել տար բեր ե րկր նե րի 
ժո ղովրդա վա րա կան պրակ տի կան, սա կայն հնա րա վոր չէ մի ե րկ րի պրակ տի կան կի-
րա ռել մեկ այլ ե րկ րում, քա նի որ տար բեր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր ներ ձևա վոր վել են 
տար բեր ազ գային հա մա տեքս տե րում և ու նեն տար բեր սահ մա նադ րա կան կա ռուց-
վածք ներ: 

Սույն ի նք նագ նա հատ ման հար ցա շա րը28 պա րու նա կում է մի շարք ձևա կեր պումներ 
աշ խար հի տար բեր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րի խորհր դա րան նե րում տա րած ված 
սկզ բունք նե րի, նկա տա ռումնե րի, ըն թա ցա կար գե րի և վար քագ ծի չա փա նի շե րի հի ման 
վրա: Դրանք բա ժան ված են վեց խմ բե րի, ո րոնք ներ կա յաց ված են ձեռ նար կի ա ռան ձին 
մա սե րում.

·	  Ներ կա յա ցուց չա կա նու թյուն 
·	 Ինս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն ներ 
·	 Օ րենսդ րա կան կա րո ղու թյուն ներ 
·	 Ընդ հա նուր վե րահս կո ղու թյան կա րո ղու թյուն ներ 
·	 Անվ տան գու թյան ո լոր տի վե րահս կո ղու թյան կա րո ղու թյուն ներ
·	  Տե սա նե լի ու թյուն և մատ չե լի ու թյուն
 Բա ժին նե րից յու րա քան չյու րը նվիր ված է խորհր դա րա նի կա րո ղու թյուն նե րի այն 

աս պեկտ նե րին, ո րոնք կար ևոր են ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րում խորհր դա րա նի դե րի 
ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Խորհր դա րա նի ե րեք հիմնա կան գոր ծա ռույթ-
նե րին (ներ կա յա ցուց չու թյուն, օ րենսդ րու թյան մշա կում և վե րահս կո ղու թյուն) մենք 
ա վե լաց րել ե նք հետ ևյա լը.

·	  Հա տուկ բա ժին` նվիր ված նվ տան գու թյան ո լոր տի վե րահս կո ղու թյա նը ` հաշ վի 
առ նե լով դրա կար ևոր նշա նա կու թյու նը ան ցու մային և հետ կոնֆ լիկ տային ե րկր-
նե րի ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րում: 

·	 Ա ռան ձին բա ժին ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի վեր բե րյալ, ո րոնք կար ևոր 
դեր են խա ղում խորհր դա րա նին վե րա պահ ված ի րա վա կան այլ կա րո ղու թյուն նե-
րը պրակ տի կա յում կի րա ռե լու հա մար և հատ կա պես թույլ են վատ ձևա վոր ված և 
ան բա վա րար ռե սուրս նե րով ժո ղովր դա վա րա կան ե րկր նե րում: 

·	 Ա ռան ձին բա ժին խորհր դա րա նի տե սա նե լի ու թյան և մատ չե լի ու թյան մա սին, 
ո րոնց ա պա հո վու մը հենց խորհր դա րա նի ա մե նա կար ևոր պար տա վո րու թյուն նե-
րից մեկն է` հան րու թյա նը հնա րա վո րու թյուն տա լով մաս նակ ցել խորհր դա րա նի 
աշ խա տանք նե րին և գնա հա տել այն:

 
Ինք նագ նա հա տումն ա ռա ջար կում է օգ տա գոր ծող ան ձանց կար դալ ստորև ներ կա-

յաց ված յու րա քան չյուր պն դու մը, եզ րա կա ցու թյուն կա յաց նել ի րենց խորհր դա րա նում 
տվյալ չա փա նի շի կի րառ ման վե րա բե րյալ և գնա հա տել հինգ բա լա նոց սանդ ղա կի օգ-
նու թյամբ, 

5 4 3 2 1

28 Խորհրդարանական կարողությունների ինքնագնահատման հարցաշարը կազմելու համար հեղի-
նակն օգտվել է Դեյվիդ Բիթհեմի Խորհրդարանի գնահատումը Խորհրդարանականների ինքնա-
գնահատման գործիքակազմ գրքից, Ժնև, Միջխորհրդարանական միություն, 2008, տե´ս www.ipu.org/
pdf/publications/self- e.pdf.
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որ տեղ`

5= շատ լավ 
4= լավ 
3= մի ջին 
2= վատ 
1= շատ վատ

 Բարձր մի ա վոր ներ ստա ցած պն դումնե րը ցույց են տա լիս տվյալ խորհր դա րա նի այն 
ո լորտ նե րը, որ տեղ մի ջազ գային չա փա նի շերն ա մե նից լավ են ին տեգր ված, և ո րոնք 
պայ ման ներ են ա պա հո վում խորհր դա րա նի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան հա մար: Եվ 
հա կա ռա կը` ցածր մի ա վոր ներ ստա ցած պն դումնե րը ցույց են տա լիս խոր դա րա նի կա-
րո ղու թյուն նե րում առ կա բա ցե րը և թե րու թյուն նե րը, հետ ևա բար նաև` այն ո լորտ նե րը, 
ո րոնք կա րիք ու նեն ի նս տի տու ցի ո նալ կամ օ րենսդ րա կան բա րե փո խումնե րի: Գու մա-
րե լով յու րա քան չյուր բաժ նում ներ կա յաց ված պն դումնե րի դի մաց տր ված մի ա վոր նե րը` 
հնա րա վոր է հա մե մա տու թյուն կա տա րել խորհր դա րա նի կող մից ի րա կա նաց վող տար-
բեր գոր ծա ռույթ նե րի միջև: 

Ինք նագ նա հատ ման նպա տա կը որ ևէ ե րկ րի խորհր դա րա նը մեկ այլ ե րկ րի խորհր-
դա րա նի հետ հա մե մա տե լը և դա սա կար գե լը չէ, այլ օգ տա գոր ծող ան ձանց օգ նե լը` մի-
ջազ գային չա փա նի շե րի հի ման վրա օբյեկ տի վո րեն գնա հա տե լու ի րենց խորհր դա րա-
նի ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն նե րը: Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ոչ մի ե րկ րի 
խորհրդա րան չի կա րող ստա նալ ա մե նա բարձր մի ա վոր նե րը բո լոր ո լորտ նե րի հա մար, 
քա նի որ տար բեր ե րկր նե րում գոր ծում են զս պումնե րի և հա կակ շիռ նե րի տար բեր մե-
խա նիզմներ, և բո լոր խորհր դա րան ներն էլ հզո րաց ման կա րիք ու նեն: 

Ինք նագ նա հատ ման եզ րա կա ցու թյուն նե րը կա րող են հիմք ծա ռայել ա պա գա բա-
րե փո խումնե րին ո ւղղ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի հա մար, ո րոն ցում նշ ված կլի նեն բա-
րե փոխ ման կա րիք ու նե ցող ա ռաջ նային ո լորտ նե րը: Այս ա ռա ջադ րան քը հեշ տաց նե լու 
հա մար յու րա քան չյուր բաժ նի վեր ջում ներ կա յաց ված է ե րեք բաց հարց, ո րոնք ըն թեր-
ցո ղից պա հան ջում են սահ մա նել հետ ևյա լը`

1. տ վյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը,
2.  ներ կա յումս բնա գա վառ ռում առ կա ա մե նա լուրջ թե րու թյու նը, 
3. ո լոր տի գոր ծու նե ու թյու նը բա րե լա վե լու հա մար ան հրա ժեշտ ա ռա վել հրա տապ 

մի ջո ցա ռումնե րը:
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Խորհր դա րա նա կան Կա րո ղու թյուն նե րի  
Ի նք նագ նա հատ ման Հար ցա շար

1.  Խորհր դա րա նի ներ կա յա ցուց չա կա նու թյուն
1.1.  Խորհր դա րա նի կազ մը ներ կա յաց նում է փոք րա մաս նա կան խմ բե րը և մար զե րը՝ 

(քա ղա քա կան տե սա կետ նե րի, աշ խար հագ րու թյան, էթ նիկ պատ կա նե լու թյան, 
դա վա նան քի, կր թու թյան և այլ նի տե սան կյու նից):

5 4 3 2 1

1.2.  Կա նայք հա վա սա րա պես ներ կա յաց ված են խորհր դա րա նում:

5 4 3 2 1

1.3.  Խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը թույլ են տա լիս և խրա խու սում են ը նդ-
դի մու թյա նը և փոք րա մաս նա կան կու սակ ցու թյուն նե րին՝ ներդ րում կա տա րել 
խորհր դա րա նի աշ խա տան քին:

5 4 3 2 1

1.4.  Խորհր դա րա նի ան դամներն ու նեն ի րենց կար ծիքն ա զա տո րեն, ա ռանց գոր ծա դիր 
կամ օ րենս դիր մար մին նե րի մի ջամ տու թյան, ար տա հայ տե լու լի ար ժեք ի րա վունք:

5 4 3 2 1

1.5.  Կու սակ ցա կան կար գա պա հու թյու նը խս տո րեն չի պահ պան վում՝ պատ գա մա վոր-
նե րին թույլ տա լով քվե եր կել ի րենց կու սակ ցու թյան դեմ:

5 4 3 2 1
 

1.6. Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և ը նտ րար շավնե րի ֆի նան սա վոր ման մի ջոց-
նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը ե րաշ խա վո րում է ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի կա-
տար ման ըն թաց քում ը նտր ված պատ գա մա վոր նե րի ան կա խու թյու նը: 

5 4 3 2 1

1.7.  Խորհր դա րա նը մաս նակ ցում է հաշ տեց ման և խա ղա ղու թյան ամ րապնդ ման մե-
խա նիզմնե րին:

5 4 3 2 1

1.8.  Խորհր դա րա նը հա տուկ մաս նա գի տաց ված հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով ար դյու նա-
վետ մի ջոց ներ է ձեռ նար կում քա ղա քա ցի նե րի միջ նոր դու թյուն նե րի և բո ղոք նե րի 
ա ռն չու թյամբ: 

5 4 3 2 1

1.9.  Խորհր դա րա նի ան դամներն ու նեն լավ կազ մա կերպ ված ը նտ րա տա րած քային 
ներ կա յաց վա ծու թյուն` ու նե նա լով գրա սե նյակ ներ, ան ձնա կազմ և հատ կաց ված 



42 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

ժա մա նակ` ը նտ րա տա րածք ներ այ ցե լե լու և մարդ կանց հետ հան դի պե լու հա մար: 

5 4 3 2 1

1.10.  Խորհր դա րա նը ծա ռա յում է որ պես ար դյու նա վետ հար թակ` հան րային նշա նա կու-
թյան խն դիր նե րի շուրջ բա նա վե ճեր ծա վա լե լու հա մար:

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս 
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը 
շտ կե լու հա մար:

2.  Խորհր դա րա նի վար չա կան կա րո ղու թյուն և ի նս տի տու ցի ո նա լի զա ցում
2.1.  Կա նո նա կար գը պարզ է, հաս կա նա լի է և հաշ վի է ա ռն վում:

5 4 3 2 1

2.2.  Խորհր դա րանն իր բյու ջե ի մա սին ո րո շումներ կա յա ցե լիս ան կախ է գոր ծա դիր իշ-
խա նու թյու նից:

5 4 3 2 1

2.3.  Խորհր դա րանն իր ծրագ րե րի և օ րա կար գի մա սին ո րո շումներ կա յա ցե լիս ան կախ 
է գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից:

5 4 3 2 1

2.4.  Խորհր դա րանն իր հանձ նա ժո ղոց նե րի կա ռուց ված քի և կազ մի մա սին ո րո շումներ 
կա յա ցե լիս ան կախ է գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նից: 

5 4 3 2 1

2.5.  Հանձ նա ժո ղո վի կազ մը ան փո փոխ է մինչև խորհր դա րա նա կան ման դա տի ժամ-
կե տի լրա նա լը:

5 4 3 2 1

2.6.  Հանձ նա ժո ղո վի ռե սուրս նե րը բա վա րա րում են խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե-
ու թյան պա հանջ նե րին (նիս տե րի հա մար սրահ ներ, գրա սե նյակ ներ, հար մա րու-
թյուն ներ):

5 4 3 2 1
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2.7.  Խորհր դա րա նի աշ խա տա կից նե րի քա նա կը և մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րումնե-
րը հա մա պա տաս խա նում են խորհր դա րա նա կան գոր ծու նե ու թյան կա րիք նե րին: 

5 4 3 2 1

2.8.  Խորհր դա րանն ու նի բա վա րար տե ղե կատ վա կան ռե սուրս ներ (գ րա դա րան, հե-
տա զո տու թյուն նե րի բա ժին, ներ ցան ցային հա մա կարգ)` ան դամնե րի, խմ բակ ցու-
թյուն նե րի և հանձ նա ժո ղովնե րի աշ խա տանք նե րին ա ջակ ցե լու հա մար:

5 4 3 2 1

2.9.  Խորհր դա րա նի բո լոր ո րո շումնե րը և օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րը քն նարկ վում են 
հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի կող մից՝ նախ քան լի ա գու մար նիս տում քն-
նար կու մը և հաս տա տու մը:

5 4 3 2 1

2.10.  Պատ գա մա վոր նե րի է թի կայի/ վար քագ ծի կա նո նագր քե րը ի րա կա նաց վում են և 
վե րա նայ վում հա տուկ այս նպա տա կի հա մար նշա նակ ված Է թի կայի հար ցե րով 
հանձ նա կա տա րի կամ Է թի կայի հանձ նա ժո ղո վի կող մից:

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս  
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը 
շտ կե լու հա մար:

3.  Խորհր դա րա նի օ րենսդ րա կան կա րո ղու թյուն
3.1.  Խորհր դա րա նի ըն դու նած օ րենք նե րը քա նա կա պես գե րա զան ցում են կա ռա վա-

րու թյան ըն դու նած ո րո շումնե րին և հրա մա նագ րե րին:

5 4 3 2 1

3.2.  Խորհր դա րանն ու նի կա ռա վա րու թյան ո րո շումնե րը և հրա մա նագ րե րը հաս տա-
տե լու, դրանց մեջ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու կամ մեր ժե լու ի րա վունք:

5 4 3 2 1

3.3.  Խորհր դա րա նի ան դամներն ու նեն օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյամբ հան դես 
գա լու ի րա վունք, և խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը նրանց հնա րա վո րու-
թյուն են տա լիս լի ար ժե քո րեն օ գտ վել այս ի րա վուն քից:

5 4 3 2 1
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3.4.  Խորհր դա րա նի ան դամներն ու նեն օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րում փո փո խու թյուն-
ներ կա տա րե լու ի րա վունք, և խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը նրանց հնա-
րա վո րու թյուն են տա լիս լի ար ժե քո րեն օ գտ վել այս ի րա վուն քից:

5 4 3 2 1

3.5.  Խորհր դա րա նա կան ըն թա ցա կար գե րը խորհր դա րա նի ան դամնե րին և հանձ նա-
ժո ղովնե րին տրա մադ րում են բա վա րար ժա մա նակ օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րը 
վեր լու ծե լու և քն նար կե լու հա մար:

5 4 3 2 1

3.6. Օ րենսդ րա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հա մա պա տաս խան շա հագր գիռ խմ-
բե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ան ցկաց վող խորհր դակ-
ցա կան ըն թա ցա կար գե րը թա փան ցիկ են և կրում են պար բե րա կան բնույթ:

5 4 3 2 1

3.7.  Լի ա կազմ ժո ղո վը սո վո րա բար հետ ևում է օ րենսդ րա կան նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ 
հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած ա ռա ջար կու թյուն նե րին և փո փո խու թյուն նե րին:

5 4 3 2 1

3.8.  Խորհր դա րա նի աշ խա տա կազմն ու նի օ րենս դիր նա խա ձեռ նու թյա նը հետ ևե լու և 
դրա կար գա վի ճա կը ստու գե լու հա մար ար դյու նա վետ և հեշտ կի րա ռե լի հա մա-
կարգ:

5 4 3 2 1

3.9.  Խորհր դա րա նի ըն դու նած օ րենք նե րը պարզ են, հա կիրճ և դյու րըն կա լե լի:

5 4 3 2 1

3.10.  Խորհր դա րանն ա պա հո վում է ըն դու նած օ րենք նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
սահ մա նադ րու թյա նը և մար դու ի րա վունք նե րին:

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս 
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը 
շտ կե լու հա մար:

4.  Խորհր դա րա նի ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյան կա րո ղու թյուն
4.1.  Խորհր դա րանն ու նի սահ մա նադ րա կան և ի րա վա կան լի ա զո րու թյուն ներ` կա ռա-
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վա րու թյան գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար:

5 4 3 2 1

4.2.  Խորհր դա րանն ար դյու նա վե տո րեն է կի րա ռում իր սահ մա նադ րա կան և ի րա վա-
կան լի ա զո րու թյուն նե րը կա ռա վա րու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյունն ա պա հո վե-
լու հա մար:

5 4 3 2 1

4.3.  Խորհր դա րա նը հետ ևում է օ րենք նե րի ազ դե ցու թյա նը դրանց ըն դու նու մից հե տո 
և գնա հա տում դրանց կի րառ ման հետ կապ ված խն դիր նե րը:

5 4 3 2 1

4.4.  Խորհր դա րանն ու նի նա խա րար նե րին նշա նա կե լու կամ նրանց նշա նա կու մը հաս-
տա տե լու ի րա վունք:

5 4 3 2 1

4.5.  Խորհր դա րա նը հա տուկ շա բա թա կան նիստն օգ տա գոր ծում է հար ցե րի և հար-
ցադ րումնե րի հա մար:

5 4 3 2 1

4.6.  Նա խա րար նե րը և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան այլ պաշ տո նա տար ան ձինք պար տա-
ճա նաչ կեր պով ներ կա յա նում են լի ա գու մար նիս տե րին և հանձ նա ժո ղո վի նիս տե-
րին, ե րբ նրանց ներ կա յու թյու նը պա հանջ վում է՝ խորհր դա րա նին տրա մադ րե լով 
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը:

5 4 3 2 1

4.7.  Խորհր դա րա նի հանձ նա ժո ղովներն ի րա վա սու են, ի րենց գոր ծու նե ու թյան ի րա-
վա սու ո լորտ նե րում վե րահս կել նա խա րա րու թյուն նե րի և այլ գոր ծա դիր մար մին-
նե րի գոր ծու նե ու թյու նը:

5 4 3 2 1

4.8.  Խորհր դա րանն ու նի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը քն նե լու և քն-
նիչ հանձ նա ժո ղովներ ստեղ ծե լու ի րա վա սու թյուն:

5 4 3 2 1

4.9.  Խորհր դա րանն ի րա վունք ու նի հար կադ րել գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը հրա ժա-
րական տա լու` նրան ան վս տա հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լով և 
ձայն տա լով: 

5 4 3 2 1

4.10.  Խորհր դա րա նը կա րող է ու սումնա սի րել և ազ դել պե տա կան բյու ջեյի վրա բյու ջե-
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տային գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րում (ձ ևա վո րում, հաս տա տում, կա տա րում, գնա-
հա տում):

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս  
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը 
շտ կե լու հա մար:

 

5.  Խորհր դա րա նի` ան վտան գու թյան ո լոր տի նկատ մամբ վե րահս կո ղու
թյան կա րո ղու թյուն

5.1.  Խորհր դա րա նի հետ պար բե րա բար և հետ ևո ղա կա նո րեն ան ց են կաց վում խորհր-
դակ ցու թյուն ներ պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան հար ցե րի շուրջ:

5 4 3 2 1

5.2. Անվ տան գու թյան յու րա քան չյուր կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վոր վում է 
խորհր դա րա նի կող մից քն նարկ ված և ըն դուն ված օ րենսդ րու թյամբ:

5 4 3 2 1

5.3. Անվ տան գու թյան յու րա քան չյուր կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյու նը վե րահսկ վում է 
խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից, և ոչ մի կա ռույց չի կա րող ա զատ վել 
խորհր դա րա նի վե րահս կո ղու թյու նից:

5 4 3 2 1

5.4.  Պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան հար ցե րի հա մար պա տաս խա նա տու հանձ-
նա ժո ղովներն ու նեն բա վա րար ու սումնա սի րու թյուն ներ, տե ղե կատ վու թյուն, ան-
ձնա կազմ և այլ հար մա րու թյուն ներ` ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար:

5 4 3 2 1

5.5. Ի րա վա սու խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րը հա ճա խա կի կազ մա կեր պում 
են ան վտան գու թյան հար ցե րով լսումներ:

5 4 3 2 1

5.6. Ի րա վա սու խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րը հաս տա տում են ան վտան գու-
թյան յու րա քան չյուր կա ռույ ցի հա մար նա խա տես ված բյու ջեն և մշ տա դի տար կում 
հա մա պա տաս խան կա ռույ ցի կող մից բյու ջե ի կա տա րու մը:

5 4 3 2 1
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5.7.  Խորհր դա րանն ի րա վունք ու նի պա հան ջել աու դիտ ի րա կա նաց նող բարձ րա գույն 
մարմնից ան ցկաց նել բյու ջե ի կա տար ման վե րա բե րյալ աու դիտ կամ քն նու թյուն: 

5 4 3 2 1

5.8.  Խորհր դա րանն ու նի պաշտ պա նու թյան ո լոր տի գնումնե րի մա սին կար ևոր պայ-
մա նագ րե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն պա հան ջե լու, պայ մա նագ րե րը քն նե-
լու և դրանց վրա դրանց վե րա բե րյալ կար ծիք ար տա հայ տե լու ի րա վունք:

5 4 3 2 1

5.9. Ի րա վա սու խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովներն ի րա վունք ու նեն այ ցե լու-
թյուն ներ կա տա րել զին ված ու ժեր, ռազ մա կան նշա նա կու թյան տե ղանք ներ և ան-
վտան գու թյան ո լոր տի կա ռույց ներ:

5 4 3 2 1

5.10.  Խորհր դա րա նա կան ներն ու նեն ի րենց վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույթ ներն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վե լու օ րի-
նա կան թույլտ վու թյուն ին չի հի ման վրա կա ռա վա րու թյու նը տրա մադ րում է ան-
հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյու նը:

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս  
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը  
շտ կե լու հա մար:

6.  Խորհր դա րա նի հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն և թա փան ցի կու թյուն
6.1.  Խորհր դա րա նի ըն թա ցա կար գե րը նա խա տե սում են լի ա գու մար նիս տե րի և հանձ-

նա ժո ղո վի նիս տե րի ան ցկա ցում, ո րոնք բաց են լրատ վա մի ջոց նե րի և հան րու-
թյան հա մար:

5 4 3 2 1

6.2. Լ րագ րող ներն ա զատ են խորհր դա րա նի և նրա ան դամնե րի գոր ծու նե ու թյան վե-
րա բե րյալ լու սա բան ման սահ մա նա փա կումնե րից:

5 4 3 2 1

6.3.  Լի ա գու մար նիս տի և հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյուն նե րը հրա պա րակ վում են 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում:

5 4 3 2 1
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6.4.  Խորհր դա րա նի կար ևոր ո րո շումնե րի և օ րենք նե րի շուրջ ան ցկաց ված քվե ար-
կություն նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը հրա պա րակ վում են սահ ման ված ժամ կետ-
նե րում:

5 4 3 2 1

6.5.  Խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րը հա ճա խա կի կազ մա կեր պում են հան-
րային լսումներ նա խա րար նե րի և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան այլ պաշ տո նա տար 
ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ:

5 4 3 2 1

6.6.  Խորհր դա րա նա կան քն նար կումնե րը հա ճա խա կի հե ռար ձակ վում են ռա դի ոյի 
կամ հե ռուս տա տե սու թյան ու ղիղ ե թե րում:

5 4 3 2 1

6.7. Ընտ րա կան հա մա կարգն ար դյու նա վետ կեր պով ա պա հո վում է խորհր դա րա նի 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյու նը ը նտ րա զանգ վա ծի ա ռջև` ան հա տա կա նո րեն և հա վա-
քա կա նո րեն:

5 4 3 2 1

6.8.  Քա ղա քա ցի նե րին ու նեն ըն դուն ված օ րենք նե րի ան մի ջա կան հա սա նե լի ու թյուն 
(հա մա ցանց, պաշ տո նա կան տե ղե կա գիր, զանգ վա ծային լրա տա մի ջոց ներ, 
խորհր դա րա նի ան դամնե րի տա րած քային գրա սե նյակ ներ, հան րային գրա դա-
րան ներ):

5 4 3 2 1

6.9.  Քա ղա քա ցի նե րին տր վում է պատ շաճ հնա րա վո րու թյուն ի րենց տե սա կետ նե րը 
և մտա հո գու թյուն ներն ան մի ջա պես ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հայտ նե լու հա-
մար` ան կախ նրանց կու սակ ցա կան պատ կա նե լու թյու նից:

5 4 3 2 1

6.10.  Խորհր դա րա նի դե րի վե րա բե րյալ հա սա րա կու թյան ա կն կա լիք նե րը բա վա րար-
ված են:

5 4 3 2 1

Ո՞րն է վե րո հի շյալ բնա գա վա ռում վեր ջերս
կա տար ված ա մե նա խո շոր բա րե փո խու մը:

Ո՞րն է ըն թա ցիկ ա մե նից լուրջ թե րու թյու նը:

Ի՞նչ մի ջոց ներ կձեռ նար կե իք այս թե րու թյու նը 
շտ կե լու հա մար:
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Անվ տան գու թյան ո լոր տի ժո ղովր դա վա րա կան  
կա ռա վար ման օ րենսդ րա կան կա րիք նե րի  

ի նք նագ նա հա տում
 

Ինք նագ նա հատ ման սույն վար ժու թյու նը կօգ նի օգ տա գոր ծող նե րին վե րա նայել 
անվտան գու թյան ո լոր տի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման ա մե նա կար ևոր օ րենսդ-
րա կան սկզ բունք նե րից և չա փա նի շե րից մի քա նի սը, ի նչ պես նաև գտ նել գոր ծող 
օ րենսդ րու թյու նը բա րե լա վե լու հնա րա վոր տար բե րակ ներ: 

Ինգ նագ նա հա տումն ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ կլի նի վե րա նայել ան-
վտան գու թյան ո լոր տի ժո ղովր դա րա կան կա ռա վար ման հա մար ա ռա ջարկ վող օ րենսդ
րա կան դրույթ նե րի ցու ցա կը: Վե րո հի շյալ դրույթ նե րում ար տա ցոլ ված են ժո ղովր դա-
վա րա կան վե րահս կո ղու թյան հիմնա կան սկզ բունք նե րը, ո րոնք վերց ված են մի խումբ 
ե րկր նե րի ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյուն նե րից: Ի րա կա նում հաս կա ցու թյուն նե րի ըն-
կալ ման և կի րառ ման, ի նչ պես նաև ի նս տի տուտ նե րի կա ռուց ված քի վե րա բե րյալ մի աս-
նա կան մո տե ցում գո յու թյուն չու նի: Չկա որ ևէ եր կիր, ո րը բա վա րա րում է ա ռա ջարկ-
ված բո լոր դրույթ նե րը, քա նի որ յու րա քան չյուր ե րկ րի ժո ղովր դա վա րա կան կա ռա վար-
ման մո դե լը ե զա կի է և բնո րոշ մի այն տվյալ ե րկ րին: Հետ ևա բար, սույն գոր ծի քը չի 
ա կնկալում օգ տա գոր ծո ղի կող մից ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան գնա հատ ման ի րա-
կա նա ցում ը ստ մի ջազ գային չա փա նի շե րի խիստ ցան կի, այլ ա վե լի շուտ տրա մադ րում 
է ա ռա ջարկ վող գոր ծե լաձ ևե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք այլ ե րկր նե րի փոր ձից ա պա ցու-
ցել են ի րենց ար ժե քը՝ բո վան դա կու թյուն հա ղոր դե լով ան վտան գու թյան ո լոր տի ժո-
ղովր դա վա րա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցին: 

Վե րա նայե լով ցան կը` ի նք նագ նա հա տում ան ցկաց նող նե րը կկա րո ղա նան ա ռանձ-
նաց նել այն օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը, ո րոնք կա րող են ներդր վել և կի րառ վել ի րենց 
ե րկր նե րի օ րենսդ րու թյան մեջ: Ա ռա ջարկ վող օ րենսդ րա կան դրույթ նե րից ո րոշ նե րը 
հս տա կո րեն և ման րա մասն սահ ման ված են, և կա րող են ձևա կերպ վել օ րեն քի մեկ 
հոդ վա ծի մեջ, ո ւս տի կա րող են հեշ տու թյամբ ներդր վել գոր ծող օ րենսդ րու թյան կամ 
խորհր դա րա նի կա նո նա կար գի մեջ` շա հագր գիռ պատ գա մա վոր նե րի նա խա ձեռ նու-
թյամբ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով: Մյուս ներն ա վե լի ը նդ հա նուր 
բնույթ ու նեն՝ նշե լով խորհր դա րա նի կող մից օ րեն քի ըն դուն մամբ խնդ րի կար գա վոր-
ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին՝ պայ ման՝ ո րո շումնե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րում 
խորհր դա րա նի մաս նակ ցու թյան և վե րահս կո ղու թյան նվա զա գույն մա կար դա կի ա պա-
հով ման հա մար: Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ այս դրույթ նե րի նե րա ռու մը կա րող 
է պա հան ջել նոր օ րենսդ րու թյան մշա կում: 

Օ րենսդ րա կան դրույթ ներ, ը ստ ան վտան գու թյան օ րենսդ րու թյան հիմնա կան ո լորտ-
նե րի, բա ժան ված են հինգ տար բեր բա ժին նե րի` 

·	 Անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն
·	  Պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր հա մա կարգ 
·	 Ի րա վա պահ մար մին ներ (ոս տի կա նու թյուն)
·	  Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
·	 Անվ տան գու թյան ո լոր տի հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն
 Գոր ծի քա կազմն օգ տա գոր ծող ան ձան ցից պա հանջ վում է «X» նշա նով նշել բո լոր 

այն դրույթ նե րը, ո րոնք ար դեն առ կա են ի րենց ե րկ րի օ րենսդ րու թյան մեջ: Յու րա-
քան չյուր բաժ նում «X»-ե րի քա նա կը հաշ վե լով` հնա րա վոր կլի նի գնա հա տել ներ պե-
տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան մի ջազ գային չա-
փա նի շե րի յու րաց ման աս տի ճա նը: Տար բեր բա ժին նե րի ստա ցած մի ա վոր նե րը թույլ 



50 Խորհրդարանական լիազորություններն անվտանգության ոլորտի կառավարման գործընթացում

կտան հա մե մա տու թյուն ան ցկաց նել ան վտան գու թյան սեկ տո րի հիմնա կան ո լորտ նե-
րում ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խումնե րի փու լե րի միջև (մաս նա վո րա պես` պաշ-
պա նու թյան, ոս տի կա նու թյան և հե տա խու զու թյան ո լոր տում ան ցկաց վող բա րե փո-
խումնե րի միջև): 

Տե սա կա նո րեն, օ րենսդ րու թյան մեջ ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան հա-
մար ա մուր հիմ քեր չա պա հո վող օ րենսդ րա կան դաշ տե րը բա ցա հայ տե լուց հե տո 
ի նք նագ նա հատ ման սույն վար ժու թյու նը պետք է ո գեշն չի օ րենսդ րու թյան մշակ ման 
ծրա գիր: Տե ղա կան հա մա տեքս տին հա մա պա տաս խան և հար մա րեց ված ա ռաջ նա-
հեր թու թյուն նե րի ի հայտ բեր ման հա մար յու րա քան չյուր բաժ նի վեր ջում ի նք նագ նա-
հա տում ան ցկաց նող նե րը պետք է նշեն ե րեք օ րենսդ րա կան դրույթ ներ, ո րոնք ան-
հրա ժեշտ են տվյալ բնա գա վա ռում ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյու նը բա րե լա-
վե լու հա մար: 

Ա ռա ջարկ նե րը կա րող են վերց վել ա ռա ջարկ վող, տվյալ ե րկ րի օ րենսդ րու թյան մեջ 
բա ցա կայող, օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի ցան կից, կամ ի նք նագ նա հա տումն ան ցկաց-
նող ներն ի րենք կա րող են ձևա կեր պել ներ պե տա կան նոր դրույթ ներ, ո րոնք բխում են 
տվյալ ե րկ րի ժո ղովր դա վա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից:
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Անվտանգության ոլորտի ժողովրդավարական 
կառավարման օրենսդրական կարիքների 

ինքնագնահատման հարցաշար
 
1. Ազ գային ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան քա ղա քա կա նու թյուն

1

Ազ գային ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը սահ ման վում է կա ռա վա-
րու թյան կող մից ռազ մա վա րա կան փաս տաթղ թում (ի նչ պի սիք ե ն՝ ազ գային 
ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյու նը, պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ ղե-
կա վար զե կույց նե րը, ան վտան գու թյան հայե ցա կար գը և այլն), որ տեղ հս-
տա կո րեն սահ ման վում են ան վտան գու թյան ո լոր տի մար մին նե րի գե րա կա-
յու թյուն նե րը, խն դիր նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը:

2
Ազ գային ան վտան գու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և ա ջակ ցող փաս տաթղ-
թե րը ներ կա յաց վում են խորհր դա րա նին` վեր ջի նիս կող մից հաս տատ ման:

3

Խորհր դա րա նը վա վե րաց նում է ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան 
ո լոր տին վե րա բե րող հա մա գոր ծակ ցու թյան բո լոր պայ մա նագ րե րը, նե րա-
ռյալ նրանք, ո րոնք վե րա բե րում են ե րկ րի ան դա մակ ցու թյա նը մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին և ռազ մա կան դա շինք նե րին:

4
Պա տե րազմ հայ տա րա րե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս խորհր դա րանն 
ունի վճ ռո րոշ խոսք:

5
Ար տերկ րում մի ջազ գային ա ռա քե լու թյուն նե րին ազ գային մաս նակ ցու թյու-
նը հաս տատ վում է խորհր դա րա նի կող մից:

6
Օ տա րերկ րյա զոր քե րի տե ղա կա յու մը ե րկ րում հաս տատ վում է խորհր դա-
րա նի կող մից:

7
Պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան ծախ սե րի չա փը ը նդ հա նուր տա րե-
կան պետ բյու ջե ում հա սատ վում է խորհր դա րա նի կող մից:

8
Անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու թյան յու րա քան չյուր կա ռույ ցի ստեղ ծու մը, 
ա ռա ջադ րանք նե րը և լի ա զո րու թյուն նե րը հս տակ սահ ման ված են խորհր
դա րա նի կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րում:

9

Գոր ծա դիր և քա ղա քա ցի ա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը, ո րոնք պա-
տաս խա նա տու են ան վտան գու թյան ու ժե րի հա մար, հաշ վե տու են խորհր
դա րա նին (խորհր դա րա նը կա րող է նրանց հար ցեր տալ, հար ցաքն նել և 
հրա վի րել ներ կա յա նա լու):

10
Նա խա րար նե րի, այդ թվում՝ պաշտ պա նու թյան և ներ քին ան վտան գու թյան 
նա խա րար նե րի պաշ տոն նե րի հա մար ա ռա ջադր վող թեկ նա ծու թյուն նե րը 
հաս տատ վում են խորհր դա րա նի կող մից:

11
Օ րենսդ րու թյու նը հս տակ սահ մա նում է, որ խորհր դա րանն ու նի ան վտան-
գու թյան և պաշտ պա նու թյան հար ցե րի վե րա բե րյալ գոր ծա դիր իշ խա նու-
թյու նից տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու (տե ղե կաց ված լի նե լու) ի րա վունք:

12
Անվ տան գու թյան և պաշտ պա նու թյան հար ցե րով գե րա գույն խոր հուր դը` 
որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան խորհր դակ ցա կան մար մին, հաշ վե տու  
է և զե կու ցում է խորհր դա րա նին:
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Ըստ ձեզ` ո րո՞նք են վե րը նշ ված բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյան մշակ ման ծրագ րի ե րեք 
ա մե նա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը:

1.

2.

3.

2.  Պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր հա մա կարգ (հաս տա տու թյուն)

1
Զին ված ու ժե րի գոր ծու նե ու թյան կար գը, կա ռուց ված քը և լի ա զո րու թյուն-
նե րը հս տակ սահ ման ված են խորհր դա րա նի կող մից ըն դուն ված օ րեն
քում:

2
Զին ված ու ժե րը գտն վում են քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո 
(քա ղա քա ցի ա կան նա խա րա րի ղե կա վա րու թյամբ պե տա կան կա ռա վար-
ման մարմնի կող մից):

3
Զին ված ու ժե րը գտն վում են խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ներ-
քո (պաշտ պա նու թյան հար ցե րի մշ տա կան խորհր դա րա նա կան հանձ նա-
ժո ղո վի կող մից):

4

Զին ված ու ժե րը քա ղա քա կան հար ցե րում պահ պա նում են չե զո քու թյուն 
(հիմնա կա նում զին վո րա կան կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված սահ մա-
նա փա կումնե րով, ո րոնք վե րա բե րում են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն-
նե րին ան դա մակ ցե լուն, պե տա կան պաշ տոն զբա ղեց նե լուն, հան րային 
ցույ ցե րին մաս նակ ցե լու և ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան ի րա վունք նե-
րին):

5
Զին ված ու ժե րի հա վա քագ րումն ի րա կա նաց վում է ոչ խտ րա կան սկզ
բուն քով՝ պայ մա նա վոր ված ռա սայով, ազ գային պատ կա նե լու թյամբ, սե-
ռով, կրո նա կան պատ կա նե լու թյամբ կամ աշ խար հագ րա կան ծագ մամբ: 

6
Զին ծա ռայող նե րի մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղա ցու մը հիմն ված է վեր-
ջին նե րիս ար ժա նիք նե րի և ըն ձեռ վող հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի 
վրա:

7
Ռազ մա կան բո լոր ծախ սերն ը նդ գրկ վում են պե տա կան բյու ջե ի նա խագ-
ծի մեջ, ո րը հաս տատ վում է խորհր դա րա նի կող մից (պաշտ պա նու թյան 
հաս տա տու թյու նը չու նի ե կա մու տի լրա ցու ցիչ աղ բյուր ներ):

8
Խորհր դա րա նը վե րաhս կում է պաշտ պա նու թյան ո լոր տի գնումնե րի կար-
ևոր պայ մա նագ րե րը (տեխ նի կա, սպա ռա զի նու թյան հա մա կար գեր և ան-
հրա ժեշտ այլ պա րա գա ներ):

9
Ներ քին ան վտան գու թյան ա պա հով ման նպա տա կով զին ված ու ժե րի կի-
րառ ման դեպ քե րը բա ցա ռու թյուն են և հս տակ սահ ման ված են օ րենսդ-
րու թյան մեջ (ար տա կարգ դրու թյուն ներ):
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10
Զին ված ու ժե րի ան ձնա կազ մի մար դու ի րա վունք նե րը պաշտ պան ված են, 
այդ թվում` խտ րա կա նու թյան, վատ վե րա բեր մուն քի, բռ նու թյուն նե րի, 
սեռա կան ո տնձ գու թյուն նե րի կան խար գել մամբ:

11

Գոր ծում են ներ քին մե խա նիզմներ (գ րա վոր հրա ման ներ, բո ղոք նե րի ներ-
քին հա մա կարգ, գլ խա վոր տե սուչ) զին վոր նե րին ա պօ րի նի և ոչ պատ շաճ 
հրա ման նե րից և նա խա րա րու թյան կող մից չա րա շա հումնե րից պաշտ-
պա նե լու հա մար: 

12
Խորհր դա րա նը կա րող է քն նել ի նչ պես զին ծա ռայող նե րի, այն պես էլ քա-
ղա քա ցի նե րի կող մից ստաց ված զին ված ու ժե րին վե րա բե րող բո ղոք նե րը 
և միջ նոր դու թյուն նե րը:

Ըստ ձեզ` ո րո՞նք են վե րը նշ ված բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյան մշակ ման ծրագ րի ե րեք 
ա մե նա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը:

1.

2.

3.

 
3. Ի րա վա պահ մար մին ներ (հա սա րա կա կան կարգ)

1
Ի րա վա պահ ու ժե րը (ոս տի կա նու թյու նը) գտն վում են քա ղա քա ցի ա կան 
վե րահս կո ղու թյան ներ քո (քա ղա քա ցի ա կան ան ձի կող մից ղե կա վար-
վող պե տա կան կա ռա վար ման մարմնի կող մից):

2
Ի րա վա պահ ու ժե րը գտն վում են խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու
թյան ներ քո (հա սա րա կա կան կար գի հար ցե րով մշ տա կան խորհր դա-
րա նա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից):

3
Ի րա վա պահ մար մին նե րը քա ղա քա կան հար ցե րում պահ պա նում են 
չե զո քու թյուն, և նրանց գոր ծու նե ու թյունն ան կախ է ցան կա ցած քա ղա-
քա կան մի ջամ տու թյու նից:

4
Ի րա վա պահ մարմնի կող մից ու ժի և հրա զե նի գոր ծադր ման դեպ քե րը 
և պայ ման նե րը հս տակ սահ ման ված են օ րենսդ րու թյամբ:

5
Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ա ռանց քային է ոս տի կա-
նու թյան գոր ծու նե ու թյան մեջ և սահ մա նա փա կում է ոս տի կա նու թյան` 
հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լու լի ա զո րու թյու նը:

6

Ի րա վա պահ ու ժե րի կազ մա կերպ ման մեջ առ կա հա մայն քային ո ւղղ
վա ծու թյուն ու նե ցող (թա ղային) ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյան մո տե-
ցու մը (ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն, ո րը հաշ վե տու է, թա փան ցիկ, 
պրո ֆե սի ո նալ, ի րա կա նաց նում է խորհր դատ վա կան և կան խար գե լիչ 
գոր ծա ռույթ ներ, ծա ռա յում է ժո ղովր դի շա հին):
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7

Ոս տի կա նու թյուն ու նի ար ժա նիք նե րի հի ման կադ րե րի հա մալր ման, 
ը նտ րու թյան և ա ռաջ խա ղաց ման հա մա կարգ, ո րը հա վա սար հնա րա
վո րու թյուն ներ է ըն ձե ռում բո լոր ա ռան ձին խմ բե րի հա մար, ի նչ պի սիք 
են, օ րի նակ, ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րը:

8
Առ կա են ոս տի կա նու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ներ քին մե խա
նիզմներ (օ րի նակ` ներ քին գոր ծե րի, ֆի նա նա սա կան հս կո ղու թյան, կո-
ռուպ ցի այի դեմ պայ քա րի բա ժին ներ):

9
Ի րա վա պահ մար մին նե րի վար քագ ծի կա նո նա գիր քը (է թի կայի կա նո-
նա գիք րը) տրա մադ րում է վար քագ ծի չա փա նի շեր և ու ղե ցույ ցեր:

10
Դա տա խա զա կան ծա ռա յու թյու նը ան կախ է ոս տի կա նու թյու նից և 
հսկո ղու թյան տակ է պա հում ոս տի կա նու թյան կող մից ի րա կա նաց վող 
քրե ա կան գոր ծե րի քն նու թյան գոր ծըն թաց նե րը:

11

Հ րա զե նի հաշ վառ ման և գրանց ման մա տյան նե րի վար ման, քա ղա քա-
ցի ա կան մար մին նե րի կող մից փոքր տրա մա չա փի զեն քի լի ցեն զա վոր-
ման և ան վտան գու թյան մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի լի ցեն զա վոր-
ման նկատ մամբ ի րա կա նաց վում է ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն:

12
Ք րե ա կա տա րո ղա կան հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյու նը և քրե ա կա տա-
րո ղա կան հիմնարկ նե րում ծա ռայող ան ձանց կար գա վի ճա կը կար գա-
վոր վում է օ րենսդ րու թյամբ:

Ըստ ձեզ` ո րո՞նք են վե րը նշ ված բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյան մշակ ման ծրագ րի ե րեք 
ա մե նա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը:

1.

2.

3.

4.  Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն

1
Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան յու րա քան չյուր մարմնի նպա տակ նե-
րը, խն դիր նե րը, պար տա վո րու թյուն նե րը և լի ա զո րու թյուն նե րը հս տակ 
սահ ման ված են խորհր դա րա նի կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րում:

2 Խորհր դա րա նը վճ ռո րոշ խոսք ու նի գլ խա վոր հե տա խու զա կան մար մին-
նե րի ղե կա վար նե րի (տ նօ րեն նե րի) նշա նակ ման հար ցում:

3
Հե տա խու զա կան մար մին նե րը գտն վում են խորհր դա րա նի մաս նա գի
տաց ված մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից խորհր դա րա նա կան վե-
րահս կո ղու թյան ներ քո:
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4

Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան հա տուկ լի ա զո րու թյուն ներն ու նեն 
օ րենսդ րա կան հիմ քեր, և դրանց կի րա ռու մը պետք է լի նի ազ գային ան-
վտան գու թյա նը սպառ նա ցող վտան գին հա մա չափ, ի սկ ժամ կետ նե րը 
չպետք է ան հար կի եր կա րաձգ վեն:

5
Հիմնա րար ի րա վունք նե րից և ա զա տու թյուն նե րից շե ղումնե րը մշ տա-
պես հիմնա վոր վում են ազ գային ան վտան գու թյան շա հե րը պաշտ պա-
նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ:

6

«Ազ գային ան վտան գու թյան շա հե րը» և «ազ գային ան վտան գու թյա նը 
սպառ նա ցող ռիս կե րը» հս տակ սահ ման ված են խորհր դա րա նի կող մից 
ըն դուն ված օ րենք նե րում և հաշ վի են ա ռն վել մար դու ան վտան գու թյան 
տե սան կյու նից:

7
Մի ջամ տու թյան մե թող նե րը (ի նչ պի սիք են` հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րի գաղտ նալ սումնե րը) հաս տատ վում են դա տա կան մար մին նե
րի կող մից` այդ նպա տա կով թույլտ վու թյան ո րո շումնե րի մի ջո ցով:

8

Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րը (տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քագ-
րում, վեր լու ծու թյուն և մեկ նա բա նում) և ոս տի կա նու թյու նը (ձեր բա կա-
լում, հար ցաքն նու թյուն, կա լա նա վո րում) ի նս տի տու ցի ո նալ և գոր ծառ-
նա կան ա ռումնե րով հս տակ տա րան ջատ ված են:

9

Ծա ռա յու թյա նը հատ կաց ված բյու ջեն հաս տատ վում է խորհր դա րա նի 
կող մից և պատ շաճ կեր պով վե րահսկ վում է գոր ծա դիր մար մին նե րի, 
խորհր դա րա նի և աու դիտ ի րա կա նաց նող բարձ րա գույն կա ռույ ցի կող-
մից:

10 Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց վար քագ ծի 
կամ է թի կայի կա նո նագր քե րը կի րառ վում և վե րահսկ վում են:

11
Հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան հար ցե-
րով խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամներն ու նեն գաղտ նի 
տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վե լու ի րա վունք:

12
Գաղտ նի հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց բյու ջե ի մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադր վում է հա տուկ այս նպա տա կի հա մար 
ը նտր ված խորհր դա րա նի ան դամնե րին:

Ըստ ձեզ` ո րո՞նք են վե րը նշ ված բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյան մշակ ման ծրագ րի ե րեք 
ա մե նա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը:

1.

2.

3.
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5.  Հան րային հաշ վետ վո ղա կա նու թյուն և թա փան ցի կու թյուն

1
« Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ակ տը քա ղա քա ցի նե րին 
ի րա վունք է տա լիս ա ռանց պա հան ջը հիմնա վո րե լու ստա նալ հան րային 
նշա նա կու թյան տե ղե կատ վու թյուն:

2

Օ րեն քը նա խա տե սում է տե ղե կատ վու թյան (հաս տա տա կան) հրա պա
րա կում: Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը կա նո նա վոր կեր պով 
հրա պա րա կում են կոնկ րետ տե սա կի տե ղե կատ վու թյուն (օ րի նակ` 
ի րենց կա ռուց ված քի, գոր ծա ռույթ նե րի, բյու ջե ի, տա րե կան զե կույց նե րի 
և այլ նի մա սին):

3
Յու րա քան չյուր պե տա կան ի նս տի տու տում, այդ թվում` ան վտան գու-
թյան մար մին նե րում, գոր ծում է հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի 
գրա սե նյակ:

4 Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և ան վտան գու թյան մար մին-
նե րի գոր ծու նե ու թյան մա սին օ րենք նե րը հա սա նե լի են հան րու թյա նը:

5

Գո յու թյուն ու նի « գաղտ նի» կամ « դա սա կարգ ված տե ղե կատ վու թյան» 
հետ կապ ված հար ցե րը կար գա վո րող օ րենք, ո րը սահ մա նում է, թե տե-
ղե կատ վու թյան որ տե սակ նե րը կա րող են գաղտ նի աց վել և որ մարմնի 
կող մից, ի նչ պես նաև հա մա կար գում է գաղտ նի ու թյան պաշտ պա նու-
թյան ստուգ ման ըն թա ցա կար գե րը և տե ղե կատ վու թյան չար տոն ված 
հրա պա րակ ման հա մար նա խա տես ված պատ ժա մի ջոց նե րը:

6

Վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան կախ ի րա վա պաշտ պան մար
մին նե րը (օ րի նակ` օմ բուդս մա նը, մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա-
տա րը, գլ խա վոր տե սու չը) գոր ծում են պե տա կան օ րենսդ րու թյան հի-
ման վրա, հա սա նե լի են քա ղա քա ցի նե րի հա մար և հաշ վե տու է խորհր-
դա րա նին:

7
Բյու ջե ի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող 
աու դի տի բարձ րա գույն մար մի նը գոր ծում է պե տա կան օ րենսդ րու թյան 
հի ման վրա և հաշ վե տու է խորհր դա րա նին:

8

Վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ան կախ մար մին նե րը և աու դի տի 
բարձ րա գույն մար մի նը կա րող են, սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կամ 
խորհր դա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ, սկ սել հե տաքն նու թյուն, այ ցե լել 
տե ղանք ներ և ան վտան գու թյան մար մին նե րի փաս տաթղ թե րը քն նե լու 
թույլտ վու թյուն ձեռք բե րել:

9
Պատ գա մա վոր նե րի և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան պաշ տո նա տար ան-
ձանց ու նեց ված քի և ե կա մուտ նե րի վե րա բե րյալ հայ տա րա րագ րե րը 
մատ չե լի են հան րու թյա նը և կա նո նա վոր կեր պով թար մաց վում են:

10
Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րին (ՔՀԿ) 
տր վում է օ րենսդ րա կան խորհր դակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ-
ցե լու օ րի նա կան հնա րա վո րու թյուն:
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11

ՔՀԿ-նե րը կա րող են մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նել ար դա րա դա տու-
թյան և ան վտան գու թյան մար մին նե րում մար դու ի րա վունք նե րի խախ-
տումնե րի և կո ռուպ ցի ոն դրս ևո րումնե րի վե րա բե րյալ` չեն թարկ վե լով 
ան հար կի մի ջամ տու թյան և ա հա բե կումնե րի: 

12 Լ րատ վա մի ջոց ներն ա զատ են, բազ մա քա նակ և չեն են թարկ վում պե-
տա կան վե րահս կո ղու թյան և քա ղա քա կան ճն շումնե րի:

Ըստ ձեզ` ո րո՞նք են վե րը նշ ված բնա գա վա ռում օ րենսդ րու թյան մշակ ման ծրագ րի ե րեք 
ա մե նա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը:

1.

2.

3.
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Պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի վրա խորհր դա րա նա կան  
վե րահս կո ղու թյան ազ դե ցու թյան գնա հա տում

 Խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան հիմնա րար խն դիր նե րից մեկն է սահ մա նել 
այն հս տակ գի ծը, որ տեղ հատ վում են գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյուն նե րի լի-
ա զո րու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րում խորհր դա րա նի մաս-
նակ ցու թյան չա փը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան, այդ թվում` ան վտան գու թյան մար մին նե-
րի գոր ծու նե ու թյա նը տար բեր է: Այս խնդ րի պա տաս խա նը կա րող ե նք գտ նել` ու սում-
նա սի րե լով խորհր դա րա նի եր կու պար տա կա նու թյուն նե րը` 

(1) Մշ տա դի տար կել ան վտան գու թյան ու ժե րի գոր ծու նե ու թյու նը և ա պա հո վել մար-
դու ի րա վունք նե րի և օ րեն քի գե րա կա յու թյան նկատ մամբ նրանց հար գան քը.

(2) Ս տեղ ծել ի րա վա կան հիմ քեր ար դյու նա վետ ան վտան գու թյան ու ժեր ձևա վո րե-
լու հա մար, ո րոնք ի զո րու կլի նեն պաշտ պա նե լու ե րկ րի շա հե րը:

 Վե րոն շյա լով պայ մա նա վոր ված` խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյունն իր բնույ-
թով բարդ, քա ղա քա կան և ո րա կա կան գոր ծըն թաց է: Դրա ար դյու նա վե տու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն խորհր դա րա նի ի րա վա կան լի ա զո րու թյուն նե րով և դիր-
քո րոշ մամբ, այլև խորհր դա րա նի և կա ռա վա րու թյան ու ան վտան գու թյան ու ժե րի միջև 
ե րկ խո սու թյան ո րա կով: Այդ ե րկ խո սու թյու նը պետք է հիմն ված լի նի թա փան ցի կու-
թյան, վս տա հու թյան, հա մա տեղ պա տաս խա նատ վու թյան և փո խա դարձ հար գան քի 
սկզ բունք նե րի վրա: 

Խորհր դա րա նի հա մար կար ևոր տե ղե կու թյուն է, թե ի նչ պես են խորհր դա րա նա կան 
վե րահս կո ղու թյան են թարկ վող ի նս տի տուտ ներն ըն կա լում այս գոր ծըն թա ցը և ար ձա-
գան քում դրան: Հետ ևա բար, ան հրա ժեշտ է, որ պատ գա մա վոր նե րը ե րկ խո սու թյուն 
սկ սեն վե րո հի շյալ ի նս տի տուտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ` խորհր դա րա նա կան վե-
րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցի ազ դե ցու թյան և սահ ման նե րի մա սին նրանց տե սա կետն 
ի մա նա լու հա մար: Ե րկ խո սու թյան սույն մո դե լի նպա տակն է կողմնո րո շել խորհր դա րա-
նին` վե րահս կո ղու թյան օբյեկ տիվ հե տան կա րին հաս նե լու իր փոր ձե րում: 

Այն կա րող է օգ տա գործ վել որ պես մի այն ու ղե ցույց` քն նար կումնե րի հա մար, կամ 
որ պես հար ցա շար` մի շարք տար բեր դեպ քե րի հա մար, ի նչ պես, օ րի նակ`

·	  պատ գա մա վոր նե րի և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ը նդ-
հա նուր քն նար կումնե րի դեպ քում,

·	  խորհր դա րա նա կան հանձ նա ժո ղովնե րի և վե րահսկ վող ի նս տի տուտ նե րի ղե կա-
վար նե րի նիս տե րի հա մար` հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը գնա հա տե լու փոր-
ձի հա մա տեքս տում,

·	  գոր ծա դիր մար մին նե րի պաշ տո նյա նե րի հետ պատ գա մա վոր նե րի հար ցազ րույց-
նե րի դեպ քում,

·	  թի րա խային խմ բի կող մից (ո րը հա վա նա բար կազմ ված կլի նի խորհր դա րա նի ան-
դամնե րից, աշ խա տա կից նե րից, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան պաշ տո նյա նե րից, քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կե րու թյուն նե րից) խորհր դա րա նա կան 
վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցի վեր լու ծու թյան հա մար:

 Գոր ծա դիր մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից լրաց վե լու նպա տա կով որ-
պես հար ցա շար օգ տա գոր ծե լիս` խոր հուրդ է տր վում ձևան մու շի օ րի նա կը նա խօ րոք 
ու ղար կել` բա վա րար ժա մա նակ ա պա հո վե լով քա նա կա կան տվյալ ներ հա վա քագր ման 
հա մար: Հար ցե րից մի քա նի սի հա մար նա խա տես ված է հնա րա վոր տար բե րակ նե-
րի ցանկ, և պա տաս խա նող ան ձը կա րող է օ գտ վել ցան կից, մինչ դեռ մյուս հար ցե րը 
բաց հար ցեր են, և հարց վող նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պա տաս խա նել ի րենց 
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ձևակեր պումնե րով: Հար ցե րի այս վեր ջին տե սա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս խո րաց-
ված ու սումնա սի րե լու մարդ կանց տե սա կետ նե րը, ո ւս տի հար ցա շա րից օ գտ վող նե րը 
կա րող են փո խել այն և ա վե լի մեծ թվով հար ցեր բաց դարձ նել:

Հար ցա շա րի մի ջո ցով ստա ցած պա տաս խան ներն ի մի բե րե լով` հար ցումն ան-
ցկաց նող նե րը կա րող են գնա հա տել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն-
թա ցի ին տեն սի վու թյու նը և ո ւղ ղու թյան թի րա խը, ի նչ պես նաև թե ի նչ ազ դե ցու թյուն 
է այն ու նե նում վե րահսկ վող ի նս տի տուտ նե րի վրա: Սույն վար ժու թյու նը կօգ նի տալ 
խորհր դա րա նի և գոր ծա դի րի միջև «զս պումնե րի և հա կակ շիռ նե րի» հա մա կար գի 
այն սահ մա նու մը, ո րը հա մա պա տաս խա նում է և նպաս տա վոր է տվյալ ե րկ րի ազ-
գային հա մա տեքս տին:

 Խորհր դա րա նա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված եր կու դե րա կա տար նե րի` վե-
րահս կող և վե րահսկ վող մար մին նե րի միջև ան կեղծ և բաց ե րկ խո սու թյու նը, ա մեն 
դեպ քում, կն պաս տի ժո ղովր դա վա րա կան ե րկ րում խորհր դա րա նի դե րի և գոր ծա ռույթ-
նե րի վե րա բե րյալ ա վե լի լավ փո խա դարձ ըն կալ մա նը և կտա նի դե պի խորհր դա րա նի 
և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և փո խա դարձ վս տա հու թյան 
ամ րապնդ մա նը:
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Խորհր դա րա նի և վե րահս կո ղու թյան են թարկ վող մար մին նե րի միջև 
ե րկ խո սու թյան տի պային ձևան մուշ

1. Ի՞նչ հա ճա խա կա նու թյամբ և ի ՞նչ ե ղա նա կով է ձեր ի նս տի տու տի գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն: (Հա ճա խա կա նու թյու-
նը նշեք աջ սյու նա կում):

Օ րա կար գում նա խա տես ված զե կույց ներ (ի նչ պես սահ ման ված է 
օ րենսդ րու թյամբ կամ ըն թա կար գե րով)

Զե կույց ներ ը ստ պա հան ջի (լի ա կազմ ժո ղո վի, հանձ նա ժո ղովնե րի կամ 
խորհր դա րա նի ան դամնե րի կող մից)

Լի ա գու մար նիս տի ժա մա նակ տր ված հար ցեր և հար ցադ րումներ 
(ո ւղղ ված նա խա րա րին կամ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան որ ևէ այլ պաշ-
տո նյային):

Ձեր գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռին ո ւղղ ված միջ նոր դու թյուն ներ/
ա ռա ջարկ ներ:

Բարձ րա գույն պաշ տոն նե րում (նա խա րար, տնօ րեն և այլն) նշա նակ-
ման հա մա ձայ նու թյուն

Տա րե կան բյու ջե ի հաս տա տում

Ի րա վա սու հանձ նա ժո ղո վում ան ցկաց րած լսումներ

Ձեր հաս տա տու թյուն/գ րա սե նյակ կա տա րած այ ցե լու թյուն ներ, 
ստու գայ ցեր

Խորհր դա րա նա կան հար ցաքն նումներ

Ձեր ի նս տի տու տի գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող հայ ցե րի քն նում:

Այլ (թ վար կեք):

2. Ձեր ի նս տի տու տի գոր ծու նե ու թյան ո ՞ր բնա գա վառ նե րի վրա է ու շադ րու թյուն դարձ վել 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան ժա մա նակ:

Սահ մա նադ րու թյան և օ րեն քի գե րա կա յու թյան նկատ մամբ հար գանք

Մար դու ի րա վունք նե րի և քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյուն նե րի նկատ-
մամբ հար գանք` ձեր աշ խա տա կից նե րի կող մից

Ձեր  գոր ծու նե ու թյան բ նա գա վա ռում կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա-
նու թյան ի րա կա նա ցում

Բյու ջե ի կա տա րում

Պե տա կան գնումնե րի/ ձեռք բե րումնե րի մա սին պայ մա նագ րեր

Ինս տի տու ցի ո նալ բա րե փո խումներ և դրանց ար դյուն քում ներ քին 
հետ ևանք նե րի գնա հա տում

Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում
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Անվ տան գու թյան ո լոր տի այլ իս տի տուտ նե րի/ կա ռուց նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյուն

Պե տու թյուն-մաս նա վոր գոր ծըն կե րու թյուն

Կո ռուպ ցի այի և թե րի վար չա րա րու թյան դեպ քե րի քն նու թյուն

Կա ռույ ցի ներ սում պաշ տո նե ա կան դիր քի չա րա շա հումներ և ա նօ րի-
նա կան հրա ման ներ

Այլ (թ վար կեք)

3. Ձեր կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ խորհր դա րա նի զե կույց նե րը և ա ռա ջար-
կու թյուն նե րը կար ևո՞ր են ձեր գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու 
համար:

Շատ կար ևոր են

Կար ևոր չեն

Տե ղե կաց ված չեմ նման ա ռա ջար կու թյուն նե րի մա սին

4.  Ի նչ պի սի՞ հետ ևանք ներ է ու նե ցել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյու նը ձեր ի նս-
տիտու տի գոր ծու նե ու թյան վրա: Ներ կա յաց րեք մեկ նա բա նու թյուն ներ:

Դ րա կան հետ ևանք ներ

Ոչ մի հետ ևանք 

Բա ցա սա կան հետ ևանք ներ

5. Արդյո՞ք գտ նում եք, ո րը խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան վե րա բե րյալ, փո-
խադարձ հա մա ձայ նու թյամբ և նա խա պես ո րոշ ված թե մա նե րով և ամ սաթ վե րով, օ րա-
կար գի մշա կու մը`

Խիստ ան հրա ժեշտ է

Օգ տա կար է

Օգ տա կար չէ

6. Ը ստ ձեզ` խորհր դա րա նը ի ՞նչ աս տի ճա նի վե րահս կո ղու թյուն պետք է ի րա կա նաց նի ձեր 
կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ:
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7. Ա ռա ջար կեք ձեր ի նս տի տու տի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ խորհր դա րա նա կան 
վերահս կո ղու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու ե րեք ե ղա նակ:

8. Վե րահս կո ղու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում խորհր դա րա նին գաղտ նի տե ղե-
կատ վու թյան տրա մադ րու մը վնա սու՞մ է կամ վտան գու՞մ է ձեր կա ռույ ցի գոր ծու նե ու-
թյունը:

Միշտ: Խորհր դա րա նի ան դամնե րը չպետք է գաղտ նի տե ղե կատ վու-
թյան հետ ա ռնչ վե լու թույլտ վու թյուն ու նե նան:

Եր բեմն: Կախ ված է նրա նից, թե ի նչ խն դիր է, ի նչ պես նաև խորհր դա-
րա նի ան դամնե րից:

Գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան հետ ա ռնչ վե լու թույլտ վու թյուն ձեռք բե-
րե լու հա մար խորհր դա րա նի ան դամնե րը պետք է ան ցնեն ստու գում:
Եր բեք: Խորհր դա րա նը եր բեք ա ռանց թույլտ վու թյան գաղտ նի տե ղե-
կու թյուն չի հրա պա րա կում:

Այլ

9. Ինչ պե՞ս է ձեր կա ռույցն ա պա հո վում հան րային նշա նա կու թյան տե ղե կատ վու թյան 
ա զա տու թյան մա սին ժո ղովր դա վա րա կան պա հան ջի կա տա րու մը

Հա սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի գրա սե նյա կի ստեղծ ման մի ջո ցով

Հա ճա խա կի ո րեն հրա պա րա կային զե կույց ներ հրա պա րա կե լով

Հան րային տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մա սին ա ռան ձին դի մումնե-
րին ար ձա գան քե լով

Այլ

10. Ի՞նչ կար ծում ու նեք քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու և ամ րապն դե լու վե րա բե րյալ:

Անհ րա ժեշտ է

Օգ տա կար է

Ցան կա լի չէ
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Բո լոր ի րա վունք նե րը պահ պան ված են: Սույն հրա տա րա կու թյան որ ևէ հատ ված 
չի կա րող վե րար տադր վել կամ տա րած վել որ ևէ է լեկտ րո նային, մե խա նի կա կա կան, 
ֆո տոպատ ճե նա հան ման, ձայ նագր ման կամ այլ հա մա կար գի մի ջո ցով և չի կա րող 
պահ պան վել տե ղե կատ վու թյան պահ պան ման որ ևէ Ա նվ տան գու թյան ո լոր տի կա-
ռա վար ման Ժն ևի կենտ րո նի նախ նա կան թույլտ վու թյան:

Հ րա տա րա կու թյու նը տա րած վում է` պայ մա նով, որ այն չպետք է վա ճառ վի, տրա-
մադր վի կամ տր վի պարտ քով իր օ րի գի նալ կազ մից կամ շա պի կից տար բեր վող որ ևէ 
այլ կազ մով կամ շա պի կով` ա ռանց հրա տա րակ չի նախ նա կան հա մա ձայ նու թյան և 
ա ռանց վե րո հի շյալ պայ մա նը հա ջորդ հրա տա րակ չի նկատ մամբ կի րա ռե լու: 

 Թե ո դո րա Ֆույոր, Խորհր դա րա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րը ան վտան գու թյան 
ո լոր տի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում, DCAF խորհր դա րա նա կան ծրագ րե րի շարք 
#1 (Ժնև, Ա նվ տան գու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման Ժն ևի կենտ րոն, 2011թ.)

DCAF խորհր դա րա նա կան ծրագ րե րի շարք #1

Բ նօ րի նակ` ան գլե րեն, Ժնև, 2011թ.
 

Անվ տան գու թյան ո լոր տի կա ռա վար ման Ժն ևի կենտ րոն
< www.dcaf.ch>

 Փոս տային ին դեքս 1360, CH-1211 Ժնև 1, Շվեյ ցա րի ա

 Շա պի կի ձևա վո րու մը` Էն ջըլ Նե դելչ ևի
 Ֆոր մատ` 170 x 240



Խորհրդարանական 
լիազորություններն 
անվտանգության 

ոլորտի կառավարման 
գործընթացում

Թեոդորա Ֆույոր

Անվտանգության ոլորտի 
կառավարման ժնևի կենտրոն (DCAF)

DCAF Անվտանգության ոլորտի կառավարման ժնևյան 
կենտրոնը հավատարիմ է պետությունների և 
ժողովուրդների անվտանգության բարելավմանը 
ժողովրդավարական կառավարման, օրենքի 
գերակայության, մարդու իրավունքների նկատմամբ 
հարգանքի և գենդերային հավասարության 
շրջանակներում: 2000 թվականին իր հիմնադրումից 
ի վեր՝ DCAF-ը նպաստել է խաղաղության և 
զարգացման կայունությանը՝ oժանդակելով 
գործընկեր պետություններին  և նրանց աջակցող 
միջազգային կազմակերպություններին 
անվտանգության ոլորտի կառավարումը ներառական 
և մասնակցային բարեփոխումների միջոցով 
բարելավելու նպատակով: DCAF-ը ստեղծում է 
նորարարական կրթական նյութեր, խթանում է 
նորմերը և դրական փորձը, տրամադրում է 
իրավական և քաղաքականության վերաբերյալ 
խորհրդատվություն և աջակցում է անվտանգության 
ոլորտում ներգրավված պետական և ոչ պետական 
շահագրգիռ կողմերի կարողությունների 
բարձրացմանը: 

www.dcaf.ch




