
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ/THEORY OF 
STATE AND LAW /ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ՍԱՐ ԳԻՍ ԱՐ ՄԵ ՆԱ ԿՅԱՆ
Հ ՌՈ ՄԵ Ա ԿԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՌԵ ՑԵՊ ՑԻ ԱՅԻ ԽՆԴ ՐԱ ՀԱ ՐՈՒՅՑ 
ՏԵ ՍԱՆ ԿՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ ...................................................... 3

ԱՆ ՆԱ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ
Ա ՊԱ ԳԱ ՍԵ ՐՈՒՆԴ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՇՈՒՐՋ 
(ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ ՄՏՈ ՐՈՒՄ ՆԵՐ) ......................................................16

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ/CONSTITUTIONAL LAW/
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

АЙК ЦАТУРЯН
ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ СДЕРЖЕК И 
ПРОТИВОВЕСОВ ...................................................................... 26

ՍԱ ՍՈՒՆ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ
 ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ........................... 34

ՄԱՐ ՏԻՆ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ:
 ՊԱՌ ԼԱ ՄԵՆ ՏԱ ԿԱՆ ԴԻ ՎԱ ՆԱ ԳԻ ՏՈՒԹՅԱՆ Է ՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 
ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ................................................................42

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ/CRIMINAL LAW/УГОЛОВНОЕ ПРАВО

АДЕЛИНА САРГСЯН
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ КАК ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ....................................... 53

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/CRIMINAL TRIAL/УГОЛОВНОЕ 
ПРОЦЕСС

ՏԻԳ ՐԱՆ ՂԱ ԶԱ ՐՅԱՆ
Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱ ՐՈՒ ՑԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍԻՆ Ո ՐՈՇ ՄԱՆ ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ 
ԴԱ ՏԱ ԽԱ ԶԱ ԿԱՆ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ .................. 63



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՆՈՅԵՄԲԵՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2019  11-12 (245-246)

34

ՍԱ ՍՈՒՆ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐՅԱՆ
 Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի ի րա վուն քի տե սու թյան և 
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ամ բի ո նի աս պի րանտ,
 Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան դե պար տա մեն տի ղե կա վար

SASUN BAGHDASARYAN 
Postgraduate Student of the Chair of Constitutional Law and 
Theory of Law of Russian-Armenian University, 
Head of the Legal Department of Russian-Armenian University

САСУН БАГДАСАРЯН
Аспирант кафедры теории права и конституционного права
Российско-Армянского университета, 
Руководитель юридического департамента Российско-Армянского 
университета

 ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ

  
THE COUNTRY PROTECTION AS A CONSTITUTIONAL FUNCTION

ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА КАК КОНСТИТУЦИОНАЯ ФУНКЦИЯ

Երկ րագն դի վրա պե տու թյուն նե րի ա ռա ջաց մամբ օբյեկ տիվ ի րո ղու թյուն և 
պատ մու թյան մշ տա կան ու ղե կից դար ձան միջ պե տա կան ռազ մա կան բա խում
նե րը, հա կա մար տու թյուն նե րը, պա տե րազմ նե րը, ի սկ ռազ մա կան ան վտան գու
թյունն ու քա ղա քա կա նու թյու նը վե րած վե ցին պե տու թյան ներ քին և ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան, ազ գային ան վտան գու թյան հիմ նա կան բա ղադ րա տար րե
րի: 

Պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված օբյեկ տիվ ի րո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով պե
տու թյան որ պես « լե գալ, ի րա վա սուբ յեկտ, ի նք նիշ խան, հրա պա րա կա յին, հա
մընդ հա նուր տա րած քա յին կազ մա կեր պութ յան»1 գլ խա վոր հա սա րա կա կան 
խնդիր նե րից մե կը դար ձավ ռազ մա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը և ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյու նը: Ար դի աշ խար հում ռազ մա կան ան վտան գու թյան ա պա հով
ման քա ղա քա կան կող մը կամ քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղղ ված է այն հա կա սու
թյուն նե րի լուծ մա նը, ո րոնք «անհ րա ժեշտ է լու ծել ռազ մա կան մի ջոց նե րի զա
նա զան ձևե րով և դրա նով ի սկ նոր մա տիվ ամ րագ րել ե րկ րի ռազ մա կան ու ժե րի 
օգ տա գործ ման չա փա նիշ նե րը, դրանց պատ րաստ վա ծու թյան աս տի ճա նը, կա

1 Տե՛ս Гомеров И.Н., Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура. М., 
2002, էջ 487:
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ռուց ված քը, տե ղա կա յու մը, ի նֆ րա կա ռուց ված քը, ա պա հո վու մը, պատ րաստ ման 
տե սակ նե րը և ձևե րը, պատ րաստ վա ծու թյան վի ճա կը և այլն»2: 

Այս պի սով՝ ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման շր ջա նա կը և պա
րա մետ րե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում բա նա վոր սո վո րույ թից վե րած վե ցին ներ պե
տա կան ի րա վա կան ամ րագ րում ու նե ցող կա նոն նե րի, ի սկ ար դի շր ջա նում այդ 
ամ րագ րու մը կա տար վում է ա ռա ջին հեր թին սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով: 
Սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան նոր մե րի շր ջա նա կում և չա փա նիշ նե րին հա մա
պա տաս խան ի րա կա նաց վող ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր «ի մաս
տը և նպա տա կը ռազ մա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վում է, խա ղա ղու թյան 
պաշտ պա նու թյու նը և պա տե րազ մի կան խու մը»3: Հետ ևա բար՝ այդ քա ղա քա կա
նու թյան ան բա ժան ու պար տա դիր մասն է դար ձել պե տու թյան ռազ մա կան գոր
ծու նե ու թյու նը, ո րը պե տու թե նա գի տու թյան մեջ ան վա նում են ե րկ րի պաշտ պա
նու թյան ար տա քին գոր ծա ռույթ: 

Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ի րա վա կան հիմ քերն ամ
րագր ված են ոչ մի այն ներ պե տա կան սահ մա նադ րա կան ու վար չաի րա վա կան 
մա կար դա կով, այլև մի ջազ գային ի րա վուն քով: ՄԱԿի կա նո նադ րու թյան 51 հոդ
վա ծի ու ժով պե տու թյունն ու նի ան հա տա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վունք: 
Այդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ պե տու թյունն ի րա վունք ու նի ձեռ նար կել ան հա տա կան 
ի նք նա պաշտ պա նու թյուն, ե թե տե ղի ու նե նա զին ված հար ձա կում կազ մա կեր պու
թյան ան դա մի վրա, քա նի դեռ ՄԱԿի ԱԽն չի ըն դու նել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ 
մի ջազ գային խա ղա ղու թյան ու ան վտան գու թյան պահ պա նու թյան հա մար:

 ՄԱԿի կա նո նադ րու թյան 51 հոդ վա ծի հա մա ձայն պե տու թյուն ներն ու նեն նաև 
կո լեկ տիվ պաշտ պա նու թյան ի րա վունք, այ սինքն՝ յու րա քան չյուր պե տու թյուն 
ի րա վունք ու նի ոչ մի այն ան հա տա պես, այլև այլ պե տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ 
պայ քա րել իր նկատ մամբ կա տար ված զին ված հար ձակ ման դեմ4: 

Այս պի սով՝ մի ջազ գային ի րա վուն քով ամ րագր ված պե տու թյան ան հա տա կան 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կեն սա գործ ման ներ պե տա կան ձևը ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյան պե տա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցում է: Այս տե ղից ա ռա
ջա նում են հե տա զո տա կան մի շարք մի ջան կյալ խն դիր ներ, մաս նա վո րա պես՝ ի ՞նչ 
են պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րո՞նք են դրա տե սակ նե րը, այդ հա մա տեքս
տում ի ՞նչ տեղ է գրա վում ե րկ րի ռազ մա կան պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ար
դի պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կար գում, ո ՞րն է այդ գոր ծա ռույ թի հիմ
քում ըն կած օբյեկ տիվ խն դի րը, ի րա կա նաց ման նպա տա կը, բո վան դա կու թյու նը, 
դրանց սահ մա նադ րա կան և այլ ճյու ղային ի րա վա կան ամ րագր ման ու կար գա
վոր ման վի ճա կը: 

Մինչ այս խն դիր նե րի տե սաի րա վա կան հե տա զո տու թյանն ան ցնելն ան հրա
ժեշտ ե նք հա մա րում կանգ առ նել « պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյան վրա: 
«Երկ րի պաշտ պա նու թյու նը» դի տար կում ե նք որ պես քա ղա քա կան, տն տե սա

2 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности, М., Флинта: МПСИ, 2007, էջ 110:
3 Տե՛ս նույն տեղում:
4 Պե տու թյուն նե րի ան հա տա կան և կո լեկ տիվ ի նք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րի մա սին ման
րա մասն տե՛ս Жданов Ю.Н., Международноправовые основы самообороны государств: Дисс. … 
канд. юрид, наук, М., 1990:
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կան, ռազ մա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա վա կան և այլ մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյուն՝ 
ո ւղղ ված ներ քին և ար տա քին ո տնձ գու թյուն նե րից զին ված պաշտ պա նու թյան 
նա խա պատ րաստ մա նը և բուն զին ված պաշտ պա նու թյու նը5: 

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու նը պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը բնո րո
շում է որ պես պե տու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ ա կան ու ղ ղու թյուն ներ, ո րոնք ար
տա հայ տում են պե տու թյան է ու թյու նը և սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյու նը, ու ղղ ված 
են հա սա րա կու թյան պե տա կան կա ռա վար ման նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի 
ի րա գործ մա նը6: 

Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի բնո րոշ ման հար ցում ի րա վա գետ նե րի մոտ չկան 
ար մա տա կան տար բե րու թյուն ներ: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ նրանք մի ա
կար ծիք են պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի դա սա կարգ ման, հա մա կար գային նկա
րագ րի հար ցում: Գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նա նում են պե տու թյան գոր ծա ռույթ
նե րի տե սակ նե րի եր կու հիմ ա կան, ը նդ ո րում՝ է ա կա նո րեն տար բեր վող, հայե
ցա կար գեր: Դրան ցից մե կի վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է Վ. Ս. Ներ սե սյան ցը, ը ստ 
ո րի՝ « պե տու թյան ո ղջ ֆունկ ցի ո նալ գոր ծու նե ու թյան, դրա բո լոր գոր ծա ռույթ նե րի 
յու րա հատ կու թյու նը, է ու թյունն ա զատ մարդ կանց կյան քի սո ցի ալպատ մա կա
նո րեն պայ մա նա վոր ված ո րո շա կի պե տաի րա վա կան կար գի կազ մա կեր պու մը, 
կեն սա գոր ծու մը և պաշտ պա նու թյունն է: Պե տու թյան ա ռան ձին գոր ծա ռույթ նե
րը հա մա պա տաս խան պե տաի րա վա կան կար գի ստեղծ ման, պահ պա նու թյան 
ու գործ նա կան ի րա կա նաց ման, պե տու թյան ֆունկ ցի ո նալ գոր ծու նե ու թյան ամ
բող ջա կան ու, ը ստ է ու թյան, մի աս նա կան գոր ծու նե ու թյան հա րա բե րա կա նո րեն 
ի նք նու րույն ա ռում երն են: Այդ պի սի ա ռան ձին հիմ ա կան գոր ծա ռույթ ներ ե ն՝ 
ի րա վա սահ մա նու մը, ի րա վա կեն սա գոր ծու մը, ի րա վա պաշտ պա նու թյու նը, ար
տա քին քա ղա քա կա նը: Թվարկ ված նե րից ա ռա ջին ե րե քը հա մար վում են ներ քին 
գոր ծա ռույթ ներ և կապ ված են պե տու թյան ներ քին ի նք նիշ խա նու թյան ի րա կա
նաց ման հետ: Չոր րորդ գոր ծա ռույ թը հա մար վում է ար տա քին և բնու թագ րում է 
պե տու թյան ար տա քին ի նք նիշ խա նու թյան ի րա կա նա ցու մը7: 

« Պե տու թյան ներ քին և ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րը սեր տո րեն փոխ կապ ված 
են, լրաց նում և փո խա պա հո վում են մի մյանց»8: Վ. Ս. Ներ սե սյան ցի այս յու րա
հա տուկ մո տե ցում աչ քի է ը նկ նում այն հիմ ա վոր մամբ, որ այն պե տու թյա նը չի 

5 « Պաշտ պա նու թյուն» հաս կա ցու թյան այս մի ջան կյալ բնո րո շու մը վերց ված է այն պի սի հան րա ճա նաչ 
մի ջո ցից, ի նչ պի սին է ի րա վա բա նա կան բա ռա րա նը (տե՛ս Краткий юридический словарь / под. ред. 
А.Н. Азрилияна. М.; Институт новой экономики, 2005, էջ 414:
6 Տե՛ս Ա. Գ. Վա ղար շյան, Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյուն1 (Դա սա խո սու թյուն ներ), Ար թուր Վա
ղար շյան, Ե ՊՀ, Եր., Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2016, էջ 115:
7 Պե տու թյան ար տա քին գոր ծա ռույ թը, ը ստ Վ. Ս. Ներ սե սյան ցի, պե տու թյան գոր ծու նե ու թյունն է որ
պես մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ի նք նիշ խան սուբյեկտ: Այդ գոր ծա ռույ թը նե րա ռում է պե տու
թյան տա րաբ նույթ գոր ծու նե ու թյունն ու ղղ ված ե րկ րի պաշտ պա նու նա կու թյան ա պա հով մա նը, ար տա
քին ագ րե սի այից բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյա նը, այլ պե տու թյուն նե րի հետ զա նա զան ո լորտ նե րում 
հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կերպ մանն ու ի րա կա նաց ման, ե րկ րի սահ ման նե րից դուրս իր քա ղա
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, պե տու թյուն նե րի մի ջազ գային ըն կե րակ ցու
թյան ամ րապնդ մանն ու զար գաց մա նը, պա տե րազմ ե րի կանխ մա նը և ժո ղո վուրդ նե րի միջև խա ղա
ղու թյան ամ րապնդ մա նը (տե՛ս Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства, М., изд. группа 
НОРМАИНФРА, М., 1999, էջ 260):
8 Տե՛ս Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства, М., изд. группа НОРМАИНФРА, М., 1999, 
էջ 258259:
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վե րագ րում տն տե սա կան, մշա կու թային, է կո լո գի ա կան կամ այլ ո լոր տային գոր
ծա ռույթ ներ: Պե տու թյու նը զբաղ վում է դրան ցով, սա կայն դա չի նշա նա կում, որ 
պե տու թյա նը բնո րոշ են նման գոր ծա ռույթ ներ: Պե տաի րա վա կան տե սան կյու նից 
կար ևոր և ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նեն ոչ թե հա սա րա կա կան կյան քի այդ ո լորտ
նե րը և դրան ցում ա ռա ջա ցած խն դիր ներն այլ « հենց դրանց լուծ ման պատ շաճ 
պե տաի րա վա կան կար գե րը»: Վ. Ներ սե սյան ցի յու րա հա տուկ հայե ցա կար գը պե
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բե րյալ հա կա սու թյան մեջ է մտ նում շատ ա վե լի 
տա րած ված ե րկ րորդ մո տեց ման հետ, սա կայն մեր խն դիրն այդ հա կա սու թյան 
տե սա կան լու ծու մը չէ: Մեզ այս տեղ հե տաքրք րում է պաշտ պա նու թյան գոր ծա
ռույ թը, ո րն ա զա տա կանի րա վա բա նա կան տե սու թյու նը չի մեր ժում, այլ ը նդ հա
կա ռա կը՝ էլ ա վե լի է բարձ րաց նում դրա տե սա կան կար գա վի ճա կը՝ դրան տա լով 
ա ռաջ նա կարգ նշա նա կու թյուն, վե րագ րե լով ներ քին գոր ծա ռույթ նե րը լրաց նող ու 
փո խա պա հո վող դե րա կա տա րու թյուն: 

Վ. Ս. Ներ սե սյան ցի պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի յու րա հա տուկ հայե ցա կար
գը, սա կայն գրա կա նու թյան մեջ մեծ տա րա ծում չի գտել: Ի րա վա բա նա կան գրա
կա նու թյան մեջ ա վե լի շատ տա րած ված է պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե սու
թյու նը, ո րի հիմ ա կան կա տե գո րի ա ներն են գոր ծա ռույթ, օբյեկտ, խն դիր, բո
վան դա կու թյուն, գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ձևեր և մե թոդ ներ9: Ը նդ ո րում՝ 
գոր ծա ռույթ նե րի մեկ նա բան ման ձևա կան ի մաս տը նույն տրա մա բա նա կան կա
տե գո րի ա նե րի վրա է ին կա ռու ցում նաև սո ցի ա լիս տա կան պե տա կա նա գետ նե րը, 
սա կայն դա սա կար գային հայե ցա կար գի հիմ քե րով: Այս մո տեց ման հա մա ձայն՝ 
սո ցի ա լիս տա կան պե տու թյան գոր ծա ռու թային ո լորտ ներն ը նդ լայն վում ու խո րա
նում են պայ մա նա վոր ված պե տու թյան որ պես սո ցի ա լիզ մի ու կո մու նիզ մի կա
ռուց ման գլ խա վոր գոր ծի քի դե րով10:

 Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ա վան դա կան և տա րած ված այս հայե ցա կար գը 
կա տա րում է պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի դա սա կար գում զա նա զան հիմ քե րով, 
մաս նա վո րա պես՝ ը ստ ու ղղ վա ծու թյան կամ ո լորտ նե րի (ներ քին և ար տա քին), 
ը ստ շա րու նա կա կա նու թյան (մշ տա կան և ժա մա նա կա վոր), ը ստ պե տու թյան տա
րած քի ը նդ գրկ ման (հա մա պե տա կան կամ տա րած քային), ը ստ պե տու թյան է ու
թյան հետ կա պի (հա մա սո ցի ա լա կան կամ դա սա կար գային), ը ստ սո ցի ա լա կան 
նշա նա կու թյան (հիմ ա կան և ոչ հիմ ա կան)11:

9 Այս հայե ցա կար գային մո տեց ման վրա են կանգ նած բազ մա թիվ տե սա բան ներ, օ րի նակ՝ Ա. Ա ղա
սյան, Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյուն, դա սա խո սու թյուն ներ, Եր.: Տիգ րան Մեծ, 2011, 120128 
է ջեր, Ա. Գ. Վա ղար շյան, Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյուն1 (Դա սա խո սու թյուն ներ), Ար թուր 
Վա ղար շյան, Ե ՊՀ, Եր., Հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2016, էջ 20128, Теория государства и 
права /Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевеалов. 3е изд., перераб. и доп., М., Норма, 2006, էջ 
6984, Поляков А.В., Тимошина Е.В., Общая теория права, СПб., Издательский Дом С.Петерб. Гос. 
Университета, 2005, էջ 215220; Дмитрук В.Н., Теория государства и право, М., Новое знание, 2002, 
էջ 2833, Общая теория права и государства /Под. ред. В.В. Лазарева. 2е изд., перераб. и доп., М., 
Юристъ, 1996, с. 281285; Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекций, М., 
Юрид. лит., 1997,  էջ 5053 և այլն: 
10 Սո ցի ա լիս տա կան պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի և դրանց է վո լու ցի այի մա սին տե՛ս Чесноков 
Д.И., Советское социалистическое государство, 1., 1952, Теория государства и права /под ред. С.С. 
Алексеева, М., Юрид. лит., 1985 և այլն:
11 Այս դա սա կար գում ե րի մա սին տե՛ս Протасов В.М., Теория права и государства. Проблемы теории 
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Չ խո րա նա լով պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ա վան դա կան տե սու թյան բո վան
դա կային ման րա մաս նե րի մեջ՝ փոր ձենք վեր հա նել ե րկ րի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծա ռույ թի տե ղը և դե րը պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կար գում: Պե տու
թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե սու թյան ա վան դա կան մո տե ցու մը ե րկ րի պաշտ պա նու
թյան գոր ծա ռույթն իր հիմ ա կան դա սա կարգ ման սխե մա յում (ներ քին և ար տա
քին գոր ծա ռույթ նե րը հա մա րում է ար տա քին գոր ծա ռույթ, ո րն ու ղղ ված է «երկ րի 
ի նք նիշ խա նու թյան, պե տա կան սահ ման նե րի ան ձեռնմ ե լի ու թյան, ար տա քին 
ան վտան գու թյան ա պա հով մա նը»12: 

Այս պի սով՝ պե տու թյունն իր օբյեկ տիվ բնույ թի ու ժով ի րա կա նաց նում է ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյան ար տա քին գոր ծա ռույթ, ո րն ու ղղ ված է ե րկ րի ան կա խու թյան, 
ի նք նիշ խա նու թյան, տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան պաշտ պա նու թյանն ու 
ա պա հով մա նը՝ դի վա նա գի տա կան, տն տե սա կան և հատ կա պես ռազ մա կան մի
ջոց նե րով: Ե թե փոր ձենք գնա հա տել այդ գոր ծա ռույ թի տե ղը գոր ծա ռույթ նե րի 
դա սա կարգ ման մա ցած չա փա նիշ նե րով, ա պա կս տաց վի, որ ե րկ րի պաշտ պա
նու թյան գոր ծա ռույ թը մշ տա կան (այլ ոչ թե ժա մա նա կա վոր), հա մա պե տա կան 
(այլ ոչ թե վար չա տա րած քային), հա մա սո ցի ա լա կան (այլ ոչ թե դա սա կար գային) 
հիմ ա կան գոր ծա ռույթ է: Այս գնա հա տա կա նը շատ կար ևոր և՛ տե սա կան, և՛ 
գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նի: Խն դիրն այն է, որ տե սա բան նե րը պե տու թյան 
գոր ծա ռույթ նե րը դի տար կում են շարժ ման և փո փո խու թյուն նե րի մեջ, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով՝ պե տու թյան պատ մա կան տի պը, 
դա րաշր ջա նը, աշ խար հա քա ղա քա կան կա ցու թյու նը, հա սա րա կու թյան ու պե տու
թյան ա ռջև կանգ նած խն դիր նե րը և նպա տակ նե րը: Այդ և բազ մա թիվ այլ գոր
ծոն նե րի ու ժով պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նա կը փոխ վում է է վո լյու ցի ոն 
և հե ղա փո խա կան ու ղի նե րով, ո րոշ գոր ծա ռույթ ներ ան հե տա նում են, ա ռաջ են 
գա լիս նո րե րը, գոր ծա ռույթ նե րի մի մասն էլ ապ րում է ար մա տա կան բո վան դա
կային փո փո խու թյուն ներ: Սա կայն է վո լյու ցի ոն ու հե ղա փո խա կան այդ դի ա լեկ
տիկ շար ժու մը, կար ծես թե, չի շո շա փում ե րկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը, 
ո րն, այս պես ա սած, ե ղել է, կա և կմ ա: Դա,ի հար կե, չի նշա նա կում, որ այն քա
րա ցած է: Այն ևս կրում է է վո լյու ցի ոն փո փո խու թյուն ներ, սա կայն դրանք վե րա
բե րում են գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման բո վան դա կային տար րե րին, ձևե րին ու 
մե թոդ նե րին, բայց ոչ բուն գոր ծա ռույ թի գո յու թյան նպա տա կա հար մա րու թյա նը: 
Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի այս ա ռանձ նա հատ կու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է դրա ի րա կա նաց ման բո վան դա կային տար րե րով: Ե թե պե տու թյան ա ռա ջաց
ման վաղն ջա կան ու զար գաց ման մի ջին փու լե րում հնա րա վոր էր ի նչի նչ պատ
ճառ նե րով կաս կած ներ ա ռաջ քա շել պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի վե րը նշ ված 
ա ռանձ նա հա տուկ գծե րի վե րա բե րյալ, ա պա ար դի շր ջա նում՝ ոչ: Պաշտ պա նա
կան գոր ծա ռույ թի այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մեծ մա սը պայ մա նա վոր ված 

права и государства. 2ое издание, перераб. и доп., М., ЮрайтМ, 2007, 87, Ա.Գ. Վա ղար շյան, Պե
տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյուն1 (Դա սա խո սու թյուն ներ), Ար թուր Վա ղար շյան, Ե ՊՀ, Եր., Հե ղի
նա կային հրա տա րա կու թյուն, 2016, էջ 117118, Теория государства и права /Отв. ред. д.ю.н., проф. 
В.Д. Перевеалов, 3е изд., перераб. и доп., М.: Норма, 2006, էջ 7274 և այլն:
12 Տե՛ս Теория государства и права /Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевеалов, 3е изд., перераб. и доп., 
М., Норма, 2006, էջ 78:
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է հա սա րա կու թյունպե տու թյուն կա պե րի բնույ թով:
 Պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի բնույ թը պա հան ջում է գոր ծո ղու թյուն նե րի 

մշ տա կան ու մի աս նա կան, հա մա կարգ ված ու կենտ րո նաց ված ի րա կա նա ցում, 
գոր ծա ռույ թի կեն սա գործ ման նպա տա կային, ե րաշ խա վոր ված կա ռու ցա կարգ, 
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման այս գի ծը կա րող է ա պա հո վել մի այն պե տու թյու նը, 
որ պես հա սա րա կու թյան լի իշ խան հա տուկ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն:

 Պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի հա սա րա կա կանազ գային բնույթն ի մաս տա
վո րե լիս, ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում հիմք ըն դու նել Վ. Ս. Ներ սե սյան ցի պե
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րին ու գոր ծու նե ու թյան բնագ րե րից մե կը. « Պե տու թյան 
ֆունկ ցի ո նալ գոր ծու նե ու թյան մեջ դրս ևոր վում է պե տու թյան ներ կա յա ցուց չա կան 
բնույ թը. պե տու թյու նը ոչ թե բնա կան օր գա նիզմ է, այլ յու րա հա տուկ սո ցի ա լա
կան կազ մա կեր պու թյուն, ո րը ներ կա յաց նում է ա զատ մարդ կանց՝ պե տու թյան 
ան դամ ե րի (քա ղա քա ցի նե րի) ը նդ հա նուր կամ քը և ը նդ հա նուր շա հե րը»13: Այս
պի սով՝ ե րկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ու նի ազ գայինհա սա րա կա կան 
պա հանջ մունք նե րով պայ մա նա վոր ված հիմ քեր: Այդ հա սա րա կա կան գոր ծա ռույ
թի ի րա կան ցու մը պատ վի րակ ված է պե տու թյա նը, ո րը դրան հա ղոր դում է կա յու
նու թյուն, մշ տա կա նու թյուն, կազ մա կերպ վա ծու թյուն:

 Պե տու թյան ներ քին և ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կար գում պաշտ
պա նու թյան գոր ծա ռույ թի դերն ի մաս տա վո րե լիս պետք է նկա տի ու նե նալ նաև 
ներ քին և ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը: Այս տե սան կյու նից 
մի ան շա նակ պետք է հա մա ձայն վել այն հե ղի նակ նե րի հետ, ո րոնք ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն են տա լիս ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րին, հատ կա պես ե րկ րի 
պաշտ պա նու թյան, որ պես ե րաշ խիք ու պայ ման է ներ քին գոր ծա ռույթ նե րի հա
ջող ու ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար: Այս եզ րա կա ցու թյունն հաս տատ
վում է մի շարք հե ղի նակ նե րի տե սա կան հիմ ա վո րում ե րով: Մաս նա վո րա պես՝ 
Գ. Վ. Ա տա ման չու կի կար ծի քով, պե տու թյան ար տա քին գոր ծա ռույ թի ի րա կա
նաց ման բո վան դա կու թյու նից ու ար դյունք նե րից են կախ ված հա ջո ղու թյուն նե րի 
ներ քին գոր ծա ռույթ նե րը  կեն սա գոր ծե լիս14: Ա նուղ ղա կի ո րեն այս կա պը ճա նա
չում է նաև պե տու թյան և ի րա վուն քի ա զա տա կանի րա վա բա նա կան ու ս մուն քը, 
ո րը ե րեք ներ քին գոր ծա ռույթ նե րի կող քին դնում է մեկ և շատ կար ևոր ար տա քին 
հա վա քա կան գոր ծա ռույ թը15: Ա. Վ. Պո լյա կո վը, ի նչ պես այլ հե ղի նակ նե րը, նույ
նիսկ պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը չեն դա սա կար գում ներ քի նի և ար տա քի նի, 
տար բե րա կե լով պե տու թյան քա ղա քա կան, գա ղա փա րա կան, մշա կու թային դաս
տի ա րակ չա կան, տն տե սա կան, հարկ ման, սո ցի ա լա կան, է կո լո գի ա կան, տե ղե
կու թայինկո մու նի կա տիվ, ի րա վա կան կար գա վոր ման գոր ծա ռույթ նե րը և չհա
մա րե լով դրանց զուտ ներ քին գոր ծա ռույթ ներ16: Ա. Վ. Պո լյա կո վի կար ծի քով, այս 

13 Տե՛ս Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства, М., изд. группа НОРМАИНФРА, М., 1999, 
էջ 257:
14 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекции, М., Юрид. лит., 1997,  էջ 52:
15 Տե՛ս Нерсесянц В.С., Общая теория права и государства, М., изд. группа НОРМАИНФРА, М., 1999, 
էջ էջ 260:
16 Տե՛ս Поляков А.В., Тимошина Е.В., Общая теория права, СПб., Издательский Дом С.Петерб., Гос. 
Университета, 2005, էջ 216218:
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նույն գոր ծա ռույթ նե րը պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է ար տա քին ո լոր տում: Այս 
մո տեց ման դեպ քում ե րկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը (ագ րե սի այից պաշտ
պա նու թյու նը և հա մաշ խար հային ի րա վա կար գի պահ պա նու թյու նը) դի տար կում 
է ար տա քին ի րա վա պահ պան գոր ծա ռույ թի շր ջա նա կում, դրա շա րու նա կու թյունն 
ար տա քին աշ խար հում կամ միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րում17: 

Այս պի սով՝ պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե սու թյան բո լոր վար կած նե րի 
(ա րևմ տյան, սո ցի ա լիս տա կան, հետ խորհր դային) և հայե ցա կար գե րի (ա վան դա
կան և ա զա տա կանի րա վա բա նա կան) վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս եզ րա կաց
նե լու, որ ե րկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ու նի ազ գայինհա սա րա կա կան 
պա հանջ մունք նե րով պայ մա նա վոր ված հիմ քեր: Դրա կեն սա գործ ման մի ջազ
գային ի րա վա կան հիմ քը պե տու թյան ան հա տա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ի րա վունքն է: Ե րկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը մշ տա կանհա րատև (այլ ոչ 
թե ժա մա նա կա վոր), հա մա պե տա կան (այլ ոչ թե վար չա տա րած քային), հա մա
սո ցի ա լա կան (այլ ոչ թե դա սա կար գային) հիմ ա կան գոր ծա ռույթ է: Պաշտ պա
նու թյու նը, օբյեկ տի վո րեն լի նե լով հա սա րա կա կան խն դիր, ի տար բե րու թյուն այլ 
գոր ծա ռույթ նե րի, վե րա պահ ված է կամ պատ վի րակ ված է մի այն հա սա րա կու
թյան լի իշ խան հա տուկ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյա նը՝ պե տու թյա նը, նրա 
մե նաշ նորհն է, ին չը գոր ծա ռույ թին հա ղոր դում է կա յու նու թյուն, մշ տա կա նու թյուն, 
կազ մա կերպ վա ծու թյուն: Պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի բնույ թը պա հան ջում է 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մշ տա կան ու մի աս նա կան, հա մա կարգ ված ու կենտ րո նաց
ված ի րա կա նա ցում, կեն սա գործ ման նպա տա կային կա ռու ցա կարգ, ին չը կա րող 
է ա պա հո վել մի այն պե տու թյու նը, զերծ պա հե լով ի րա կա նա ցու մը տա տա նում ե
րից ու վա րի վե րում ե րից: 

 
Annotation. The author, analyzing all the hypotheses of the theory of state functions (western, 

socialistic, postSoviet), all the concepts (traditional and liberaljuridical), concludes that the bases of 
country’s defense function are conditioned by national and social needs. The international legal basis 
of its implementation is the state’s individual right for selfdefense. The country’s defense function 
is a constantpermanent (and not temporary), statewide (and not administrativeterritorial), cross
social (and not classspecific) basic function. Objectively being a state task, defense, compared to 
other functions, is only reserved for or ordered to the special sovereign political organization – the 
state; is its prerogative, which makes the function stable, permanent, organized. The nature of the 
defense function requires constant and united, coordinated and centralized implementation of the 
activities, a targeted structure of implementation, which can only be provided by the state, keeping 
the implementation from fluctuations and vicissitudes.

Аннотация. В данной статье проанализированы все гипотезы теории функций государ
ства (западная, социалистическая, постсоветская), все концепции (традиционная и либераль
ноюридическая). Результаты исследования позволили сделать вывод, что функция обороны 
государства имеет обусловленные национальнообщественными потребностями основы. Меж
дународноправовой основой ее реализации является право на индивидуальную (самозащиту) 
самооборону. Функция обороны государства имеет постоянный, а не временный, общегосудар
ственный, а не административнотерриториальный характер. Объективно являясь обществен

17 Տե՛ս Поляков А.В., Тимошина Е.В., Общая теория права, СПб., Издательский Дом С.Петерб., Гос. 
Университета, 2005, էջ 219:
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ной проблемой, оборона, в отличие от других функций государства, оставлена, закреплена или 
делегирована государству как особая составляющая полновластного политического общества, 
его (монополия) прерогатива, что придает данной функции государства устойчивость, постоян
ность, организованность.

Сущность функции обороны требует продолжительную и единую, систематизированную и 
сконструированную реализацию действий, институт целевого претворения в жизнь, что может 
обеспечить только государство, ограждая при этом ее реализацию от колебаний и поворотов.

            

Բա նա լի բա ռեր – գոր ծա ռույթ, պաշտ պա նու թյան խն դիր, ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վունք, կո լեկ տիվ պաշտ պա նու թյան ի րա վունք, մշ տա կան, հիմ ա կան, ա նընդ հատ, պե տու-
թյան մե նաշ նորհ, կա յու նու թյուն, կազ մա կերպ վա ծու թյուն:

Keywords: function, defense task, right for individual defense, right for collective defense, 
constant, basic, permanent, state monopoly, stability, organization.

Ключевые слова: функция, проблема обороны, право на индивидуальную самооборону, 
право на коллективную самооборону, прерогатива государства, стабильность, организо-
ванность.
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