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Երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը պե -
տու թյան սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի
հա մա կար գում դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է վեր
հա նել նաև այդ գոր ծա ռույ թի կեն սա գործ ման
կա ռու ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝
օգ տա գոր ծե լով միջճ յու ղա յին-հա մա լիր գի տա -
կան մո տեց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Հե տա -
զո տա կան այս խնդրի ի րա կա նա ցու մը կարևոր
հիմք է երկ րի պաշտ պա նու թյան հա րա բե րու -
թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման
մի շարք հիմ նա հար ցե րի հե տա զոտ ման և պար -
զա բան ման, դրանց սահ մա նադ րա կան կար -
գա վոր ման ա ռար կա յի (հա րա բե րու թյուն նե րի
շրջա նա կի), կար գա վոր ման այլ յու րա հատ կու -
թյուն նե րի տե սա կան ի մաս տա վոր ման հա մար:
Ա վան դա բար երկ րի պաշտ պա նու թյան տե սա -
կան և ի րա վա կան հիմ նա հար ցե րի ու սում նա -
սի րու թյունն առնչ վում է մի շարք գի տա կան
ճյու ղե րի հետ: Մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյան և
ի րա վուն քի տե սու թյան մաս կազ մող «պե տու -
թյան ֆունկ ցիա նե րի» տե սու թյու նը, սահ մա -
նադ րա կան ի րա վուն քի տե սու թյու նը, ռազ մա -
կան (կամ ռազ մա վար չա կան) ի րա վուն քի տե -
սու թյու նը1, եր բեմն՝ կա ռա վար ման տե սու թյու -
նը, և ի հա՛ր կե, ռազ մա գի տու թյու նը, հատ կա -
պես՝ դրա ռազ մա կան «ստրա տե գիա» կոչ ված
ո լոր տը: Փոր ձենք երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թը և դրա կեն սա գործ ման կա ռու ցա կար -
գը քննար կել այս գի տա կան ո լորտ նե րի տես -
անկ յուն նե րից, այ նու հետև միա վո րել ստաց ված
արդ յունք նե րը:

Ցան կա ցած պե տու թյուն (եր կիր) խնդիր ու -
նի ա պա հո վե լու իր ինք նիշ խա նու թյու նը, պե -
տա կան սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը,

ար տա քին անվ տան գու թյու նը: Այդ խնդրի լուծ -
ման հա մար պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է
երկ րի պաշտ պա նու թյան ար տա քին գոր ծա -
ռույթ: Այդ գոր ծա ռույ թի պե տա կա նա գի տու -
թյան կող մից մատ նանշ ված տար րերն աչ քի են
ընկ նում ո րո շա կի ա ռան ձա հատ կու թյուն նե րով: 

1. Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի օբ -
յեկ տը երկ րի ռազ մա կան պաշտ պա նու թյան
հետ կապ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն ներն են, ո րոնք ի րենց բնույ թով էա կա նո -
րեն տար բեր վում են հա սա րա կա կան այլ հա -
րա բե րու թյուն նե րից: Այդ տար բե րու թյան հիմ -
նա կան չա փա նի շը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց -
ման շնորհիվ հիմ նադր ված կա ռույ ցը՝ բա նա կը
կամ զին ված ու ժերն են: Դրանց կի րառ ման ու
գոր ծու նեու թյան ձևերն էա կա նո րեն տար բեր -
վում են այլ ո լորտ նե րի օբ յեկտ նե րից: Իսկ կա -
ռա վար ման օբ յեկ տի և կա ռա վար ման ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նի սերտ
կապ: Այդ կա պը շեշ տադ րում է նաև կա ռա -
վար ման գի տու թյու նը, ըստ ո րի՝ հա սա րա կա -
կան հա մա կար գը պե տա կան կա ռա վար ման
օբ յեկտ դի տար կե լիս անհ րա ժեշտ է ել նել
հետևյալ հիմ նա րար դրույթ նե րից.

ա)կա ռա վար վող օբ յեկտ նե րի բո վան դա -
կու թյու նը և ձևե րը, գոր ծա ռույթ ներն ու
կա ռուց վածքն ան մի ջա կա նո րեն պայ -
մա նա վոր ված են օբ յեկ տիվ բնա կան ու
սո ցիալ-պատ մա կան պայ ման նե րով ու
օ րի նա չա փու թյուն նե րով,

բ) յու րա քանչ յուր կա ռա վար վող օբ յեկ տի
յու րա հատ կու թյու նը (չա փո րո շիչ նե րը) և
տե ղը հա սա րա կա կան կեն սա գոր ծու -
նեու թյան մեջ ո րոշ վում են օբ յեկ տի բո -

1 Տե՛ս Военное право, под ред д. ю. н., професора В.Г. Стрекозова, д. ю. н. А.В. Кудашкина. Серия “Право в
Вооруженных силах – консультант” – М., “За права военнослужащих”, 2004, 640 c.; Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В.,
Военное право. М.: ООО изд-во «Юрлитинформ», 2002, 456 c.; Военное право. Под ред. засл. деятеля науки РФ,
академика Кузнецова Н.И.– М.: издательство Военный университет МО РФ – Всеармейский издательский центр гу-
манитарной учебной литературы, 1996, 318 c. և այլն:
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վան դա կու թյամբ, տեխ նո լո գիա յով, դրա
կող մից կամ դրա նում ի րա կա նաց վող
աշ խա տան քի այլ դրսևո րում նե րով,

գ) ար դի աշ խա տան քի մաս նա գի տաց ված,
կոո պե րաց ված և կո լեկ տիվ բնույ թը
բարդ կա ռույ ցի է վե րա ծում կա ռա վար -
վող օբ յեկտ նե րին, ո րոնք հա սա րա կա -
կան հա մա կար գում հան դես են գա լիս
ո րո շա կի (և զար գա ցող) կազ մա կեր պա -
կան ձևե րում,

դ) կա ռա վար վող օբ յեկտ ներն ի րենց մարդ -
կա յին բնույ թի ու ժով ըն դու նակ են ի -
րենց ակ տի վու թյան նպա տա կադր ման,
հար մա րեց ման և տար րե րա յին ինք նա -
կար գա վոր ման, գի տակ ցա կան ինք նա -
կա ռա վար ման,

ե) պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գում (սուբ յեկ տի և կա ռա վար վող օբ յեկ -
տի միաս նու թյան տե սանկ յու նից) կա -
ռա վար ման օբ յեկտ նե րը կա տա րում են
հա սա րա կա կան կյան քի վե րար տադ րու -
թյան գլխա վոր գոր ծա ռույ թը և այդ իսկ
պատ ճա ռով հա մար վում են ո րո շիչ (օբ -
յեկ տի վո րեն պատ ճա ռա կա նաց ված) պե -
տա կան մար մին նե րի նկատ մամբ2: 

Ե թե կա ռա վար ման գի տու թյան կող մից
հիմ նա վոր ված այս ընդ հա նուր և հիմ նա րար
դրույթ նե րը փո խադ րենք պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի տի րույթ, ա պա կստա նանք հետևյալ
եզ րա կա ցու թյուն նե րը. երկ րի պաշտ պա նու թյան
պե տա կան կա ռա վար ման կամ պաշտ պա նու -
թյան գոր ծա ռույ թի բո վան դա կու թյու նը, ի րա -
կանց ման ձևե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե րը, կա -
ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված են զին ված ու ժե -
րի կազ մա կերպ ման ու զին ված պայ քա րի (պա -
տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ մա կան պայ -
ման նե րով ու օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ -
յեկ տում գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու -
ժերն են՝ ի րենց բնո րոշ կազ մա կեր պա կան ու
գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով
հան դերձ, ինչն էլ հենց պաշտ պա նա կան գոր -
ծա ռույ թի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է:
Այդ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան
կազ մա կեր պա կան ձևը բա նակն է՝ իր ներ քին
կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում նե րով հան -

դերձ: Նա ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նի
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման կա ռու ցա կար -
գում: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
պե տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին -
նե րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ա նի մաստ
կա ռույց ներ են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի -
րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան հիմ նա կան
ցու ցի չը մար տու նակ բա նակն է, այլ ոչ թե դրա
ի մի տա ցիան կամ քա ղա քա կան-ի րա վա կան կա -
ռա վա րումն ու կար գա վո րու մը: 

Կա ռա վար ման տե սու թյան կող մից ա ռաջ
քաշ ված և վե րը ներկայացված ինք նա կա ռա -
վար ման և ինք նա կար գա վոր ման ըն դու նա կու -
թյու նը ևս բ նու թագ րա կան է երկ րի պաշտ պա -
նու թյա նը: Ան շուշտ, ար դի շրջա նում երկ րի
պաշտ պա նու թյան հիմ նա կան սուբ յեկ տը պետու -
թյունն է՝ ի դեմս նրա զին ված ու ժե րի ու դրանց
կա ռա վար ման մար մին նե րի, սա կայն պատ մա -
կա նո րեն ե ղել են շատ դեպ քեր, երբ ռազ մա -
կան ա ռու մով նվաճ ված երկր ներն ու ժո ղո -
վուրդ նե րը ինք նա կազ մա կերպ ման ճա նա պար -
հով (ընդ հա տակ յա գոր ծու նեու թյու նից սկսած,
մինչև պար տի զա նա կան պա տե րազմ ներն ու
ապս տամ բու թյուն նե րը) կա րո ղա ցել են ա զատ -
վել և արդ յու նա վետ կազ մա կեր պել ա զա տա -
գրված տա րածք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

2. Պե տու թյան այլ գոր ծա ռույթ նե րի հետ
հա մե մա տած՝ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն
աչ քի է ընկ նում նաև իր ի րա կա նաց ման սու -
բյեկ տա յին կազ մով: Նախ՝ գոր ծա ռույ թի կեն -
սա գործ ման հիմ նա կան և գ րե թե մե նաշ նոր -
հա յին սուբ յեկ տը պե տու թյունն է, որը դա կա -
տա րում է հան րա յին իշ խա նա կան ա պա րա տի
և հա տուկ ստեղծ ված կա ռույ ցի՝ զին ված ու ժե -
րի մի ջո ցով: Ե թե պե տու թյան մի շարք գոր ծա -
ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցում են
նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան օ տա -
րաբ նույթ կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
ան հատ ները՝ ի րենց գոր ծու նեու թյամբ, ա պա
պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման
կա ռու ցա կար գում, դրա կազ մա կերպ ման և կա -
ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում՝ բարձ րա -
գույն քա ղա քա կան ղե կա վա րու մից մինչև ագ -
րե սո րի կամ սահ մա նա խախ տի դեմ տար վող
մարտը, ի րա կա նաց նում են հան րա յին իշ խա -
նա կան կա ռույց նե րը: Քա ղա քա ցի նե րը և կազ -
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մա կեր պու թյուն ներն այս տեղ գոր ծում են որպես
հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան պար տա կա նու -
թյուն կրող սուբ յեկտ ներ, ո րի բո վան դա կու -
թյունն ամ րագր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ ու
օ րենք նե րով: Պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի
ի րա կա նաց ման ողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը
և գոր ծա ռու թա յին կեն սա գործ ման հան րա յին
ի րա վա կան պար տա կա նու թյու նը կրում են պե -
տու թյու նը և նրա մար մին ներն ու հա տուկ կա -
ռույց նե րը:

Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ -
մա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման հիմ նա -
կան ընդ հա նուր սուբ յեկ տը պե տու թյունն է՝ ի
դեմս նրա մար մին նե րի, կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի և կա ռույց նե րի: Ռազ մա գի տու թյան ու
ռազ մա կան անվ տան գու թյան տե սու թյան մեջ
երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ մա կան ան -
վտան գու թյան ա պա հով ման սուբ յեկտ նե րը դի -
տարկ վում են որ պես պաշտ պա նու թյան ու ռազ -
մա կան անվ տան գու թյան հա մա կար գի բա ղա -
դրա տարր՝ հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րով3:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և «Պաշտ պա նու -

թյան մա սին» 2017 թ. նո յեմ բե րի 15-ի ՀՀ օ րեն -
քի վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս ա ռաջ քա շե -
լու պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ձևա վոր -
ման ու ի րա կա նաց ման սուբ յեկտ նե րի հետևյալ
շրջա նա կը՝ օ րենս դիր մար մի նը, կա ռա վա րու -
թյու նը, նա խա գա հը, դա տա րան նե րը, անվ տան -
գու թյան խոր հուր դը, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
մար մին նե րը, պե տու թյան զին ված կազ մա կեր -
պու թյու նը, ո րը նե րա ռում է զին ված ու ժե րը և
այլ զոր քե րը4: Ըստ էու թյան՝ զին ված ու ժերն
ըն դուն ված է հա մա րել պե տու թյան ռազ մա կան
կազ մա կեր պու թյան մի ջու կը և երկ րի պաշտ -
պա նու թյան ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման հիմ քը5: Պե տու թյան ռազ մա կան
կազ մա կեր պու թյու նը կոչ ված է ա պա հո վելու
երկ րի պաշտ պա նու թյու նը ռազ մա կան մե թոդ -
նե րով:

Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույթն ի րա կա նաց նող սուբ յեկտ նե րի շար -
քում հա տուկ գոր ծառռւ թա յին-նպա տա կա յին
ինս տի տուտ է բա նա կը կամ պե տու թյան ռազ -
մա կան կազ մա կեր պու թյու նը, որը, ի տար բե -
րու թյուն այլ գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին պե -

3 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 129-130: Ս.Ա. Ֆոմինն այդ
սուբյեկտների հասկացությունը բնորոշում է հետևյալ կերպ. «Հասարակական հարաբերությունների այն մասնակիցը,
որին իրավական նորմերն օժտել են իրավունքներով ու պարտականություններով» (տե՛ս նույն տեղը):

4 Գրականության մեջ օգտագործվում են մի շարք եզրույթներ՝ կապված զինված կազմավորումների հետ: Դրանցից
են՝ «պետության ռազմական կազմակերպությունը», «ռազմական ուժեր», «բանակ», «զորք», «ուժային կառույցներ»,
«զինված ուժեր»: «Պետության ռազմական կազմակերպությունը» ներառում է զինված ուժերը, այլ զորքերը,
զինված կազմավորումները և մարմինները, որոնք իրենց առջև դրված խնդիրներն իրագործում են ռազմական
մեթոդներով, ռազմական կառավարման մարմինները, ինչպես նաև արդյունաբերական ու գիտական համալիրները»
(տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина,
Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 92-93): «Պաշտպանության
մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն «Զինված ուժերը» պետական ռազմական կառույց է, որն ապահովում
է ՀՀ պաշտպանության ռազմական բաղադրիչը, իսկ «այլ զորքերը» ներառում է ոստիկանության զորքերը,
սահմանապահ զորքերը, պետական պահպանության ծառայությունը և ազգային անվտանգության հատուկ
ստորաբաժանումները» (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի ՀՀ օրենքը //ՀՀ ՊՏ
2017.12.06.173(1348): Ըստ ռազմագիտության՝ բանակը պետության ռազմական մարմինը (կառույցը) է, որը
նախատեսված է զինված բռնության միջոցներով նրա քաղաքականության իրականացման համար: «Բանակ»
բառը «զինված ուժերի» հոմանիշներից մեկն է: Բանակն ունի մի շարք հատկանիշներ, պետական կառույց է,
զինված մարդկանց կազմակերպություն է, իր գործառույթները կատարում է զինված միջոցներով, կոչված է
պատերազմ վարելու և դրա համար ունի բավարար մարտական հզորություն (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф.,
Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный университет, Академия
военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 92):

5 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 133: Ռազմական գիտության
մեջ ընդունված է երկրի պաշտպանության ու ռազմական անվտանգության համակարգի հիմք համարել դրանց
ապահովման մարմինները, ուժերը և միջոցները (տե՛ս նույն տեղը, էջ 131): «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
15-րդ հոդ. 3-րդ մասի համաձայն՝ զինված ուժերը կազմված են զինվորական կառավարման կենտրոնական
մարմնից՝ ԶՈՒ գլխավոր շտաբից, զինվորական կառավարման այլ մարմիններից, զորամիավորումներից,
միավորումներից, զորատեսակներից և զորամասերից, զինվորական հաստատություններից և զինվորական այլ
կազմավորումներից: Պատերազմի կամ ռազմական դրության ժամանակ զինված ուժերի կազմում ընդգրկվում են
նաև այլ զորքերը, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների լիազոր պետական մարմնի
ուժերը (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկ. 15-ի ՀՀ օրենքը // ՀՀ ՊՏ 2017.12.06.173(1348)):



տա կան ինս տի տուտ նե րի, ի սկզբա նե, պե տու -
թյան ա ռա ջաց մամբ գո յու թյուն ու նե ցող կա -
ռույց է: Ե թե պե տու թյան կա ռու ցա կար գի մնա -
ցած գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին ինս տի -
տուտ նե րի հիմ նա կան ու գե րա կշռող մա սի
պատ մու թյու նն սկսվում է նոր դա րաշր ջա նից,
ա պա բա նա կի պատ մու թյու նը հաշ վվում է պե -
տու թյան պատ մու թյա նը զու գըն թաց:

Պե տա կան ինս տի տուտ նե րի պատ մա կան
զար գաց ման շար քի ու սում նա սի րու թյու նը հաս -
տա տում է կա յուն մի տում՝ պե տա կան կա ռա -
վար ման մաս նա գի տա ցում և ճ յու ղա վո րում:
«Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի, նպա տակ նե րի
ո րոշ ման կա ռու ցա կար գե րի, ո րո շում նե րի մշակ -
ման ու ըն դուն ման ըն թա ցա կար գե րի բար դա -
ցումն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց նում է «իշ -
խա նու թյան ծառի» ճյու ղա վոր ման: Հիմ նա կան
«ճյու ղե րը» ծնում են են թաճ յու ղեր, ո րոնք կոչված
են ամ րաց նելու «ծա ռի» ար մատ ներն ու բու նը՝
պե տա կան ո րո շում նե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի
ո րա կի բարձ րաց ման ճա նա պար հով»6: 

Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռաջ քա շած այս օ րի -
նա չա փու թյունն ան հեր քե լի է: Իս կա պե՛ս, նոր
դա րաշր ջա նի պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս, որ
պե տա կան կա ռա վար ման բար դա ցումն ա ռաջ
է բե րում նոր նպա տա կա յին ինս տի տուտ նե րի
ձևա վո րում, ո րոնք նա խա տես ված են «պե տու -
թյան այս կամ այն գոր ծա ռույ թի շրջա նա կում և
հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի
պա տաս խա նատ վու թյան գո տում գոր ծե լու հա -
մար»: Սա կայն Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռաջ քա -
շած այս մի տու մը չի վե րա բե րում բա նա կին,
չնա յած նա բա նա կը ևս նե րա ռում է նման գոր -
ծա ռու թա յին-նպա տա կա յին հա տուկ ինս տի -
տուտ նե րի շար քում: 

Բա նա կը պե տու թյան մշտա կան գոր ծա -
ռու թա յին-նպա տա կա յին ու ղե կիցն է: Հետևա -
բար՝ ար դի շրջա նում կա րող է խոսք լինել միայն
բա նա կի վե րա կա ռուց ման, ձևա փոխ ման մա -
սին, այլ ոչ թե՝ նոր ձևա վոր ված ինս տի տու տի:
Սա կայն պետք է հա մա ձայն վել այդ հե ղի նա կի
այն մտքի հետ, որ բա նա կը, զին ված ու ժե րը՝

որ պես հա տուկ կեր պով կազ մա կերպ ված ներ -
գոր ծու թյան ուժ, գոր ծա ռու թա յին-նպա տա կա -
յին կա ռույց է: «Բա նակն ու նի խիստ ստո րա -
կար գա յին կա ռուց վածք, զին վո րա կան ծա ռա -
յու թյան ան ձանց կազմ, զեն քի զա նա զան տե -
սակ ներ և լրիվ նյու թա կան բա զա»7: Սրան
պետք է ա վե լաց նել նաև բա նա կի հա տուկ ա -
ռանձ նաց վա ծու թյունն այլ պե տա կան կա ռույց -
նե րից, նրա կազ մի բազ մաթ վու թյու նը և դրա
հետևանքով բա նա կի քա ղա քա կան դե րա կա -
տա րու թյու նը: Այս պայ ման նե րում կարևոր վում
է բա նա կի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի սահ մա -
նադ րա կան ամ րագ րու մը, դրա քա ղա քա կան
չե զո քու թյան ա պա հով ման կա ռու ցա կար գե րի
հիմ նադ րու մը8:

3. Երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն
աչ քի է ընկ նում նաև իր ի րա կա նաց ման ձևե -
րով ու մե թոդ նե րով: Ընդ հան րա պես ըն դուն -
ված է պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նաց ման մե թոդ նե րը բնո րո շել որ պես ե ղա նակ -
նե րի, հնարք նե րի և մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյուն,
ո րոնք կի րառ վում են գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա -
նաց նե լիս: Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն -
դուն ված է մե թոդ նե րը կա պել գոր ծա ռույ թի և
դա ի րա կա նաց նող հան րա յին իշ խա նա կան
մար մին նե րի հետ: Վ. Ա ֆա նասևի կար ծի քով՝
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
մե թոդ նե րը բազ մա զան են, և դրանք կախ ված
են գոր ծա ռույ թի տե սա կից, ինչ պես նաև դրանք
ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մին նե րից: Որ -
պես օ րի նակ՝ այս հե ղի նա կը մատ նան շում է
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վա վունք նե րի ու ա -
զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման, ի րա վա կար գի
պահ պա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոն ցում օգ -
տա գործ վում են թույ լատ րա կան, ար գե լող, պա -
հան ջող, հա մոզ ման ու հար կադ րան քի մե թոդ -
նե րը, իսկ տնտե սա կան գոր ծա ռույթն ի րա կա -
նաց նե լիս, բա ցի վար չաի րա վա կան մե թոդ նե -
րից, կի րառ վում է տնտե սա կան մե թոդ նե րի
ամ բող ջա կան հա մա լիր՝ բա րո յա կան և նյու թա -
կան խրա խու սում, կան խա տե սում, պլա նա վո -
րում, ար տոն յալ վար կա վո րում և ներդ րում ներ,
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6 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 143:
7 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 144:
8 Բանակը պետք է օգտագործվի միայն արտաքին և եզակի դեպքերում պետության մեջ սահմանադրական կարգերի

պաշտպանության համար: Եղել են դեպքեր, երբ բանակը՝ Հունաստանում (1960-ական թթ.), Չիլիում (1970-ական
թթ.), Արգենտինայում և այլ երկրներում վերցրել է իշխանությունը (տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография
/Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 144): 
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պե տա կան սուբ սի դա վո րում, սպա ռող նե րի
պաշտ պա նու թյուն և այլն9: Այս հե ղի նա կի մո -
տեց ման վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ պե -
տու թյան ա մեն մի գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե -
լիս կի րառ վում են ընդ հա նուր և հա տուկ մե -
թոդ ներ: Ընդ հա նուր մե թոդ նե րը բնու թագ րա -
կան են բո լոր գոր ծա ռույթ նե րին, իսկ հա տուկ
մե թոդ նե րը բխում են տվյալ գոր ծա ռույ թի ներ -
գոր ծու թյան օբ յեկ տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րից: Դրանք հիմ նա կա նում չեն կի րառ վում
այլ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լիս: Ան կախ
այն հանգամանքից, թե որ քա նո՞վ է ճիշտ գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րի նկատ -
մամբ այս մո տե ցու մը, պետք է նկա տի ու նե -
նալ, որ երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի
հա տուկ մե թոդ ներն ի րա պես յու րա հա տուկ են,
այլ ո լորտ նե րում կի րառ վող մե թոդ նե րից էա -
կա նո րեն տար բեր վող, ին չը պայ մա նա վոր ված
է դրանց ռազ մա կա նաց ված բնույ թով:

Ա. Վա ղարշ յա նը պե տու թյան գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը կա պում է
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ձևե րի (ի րա վա -
կան և ոչ ի րա վա կան) հետ՝10 կար ծե լով, թե
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման յու րա քան չյուր
ձևի հա մա պա տաս խա նում են ի րեն բնո րոշ
մեթոդ նե րը: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի -
րա կա նաց ման ի րա վա կան (ի րա վաս տեղծ, ի -
րա վա կի րառ, ի րա վա պահ պան, մեկ նա բա նո -
ղա կան-ի րա վա կան, հսկիչ-վե րահս կիչ, հիմ նա -
դիր» ձևերն ընդ հա նուր են պե տու թյան բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: Հետևա բար՝ ընդ հա -
նուր են նաև դրան ցից ա մեն մե կում կի րառ վող
մե թոդ նե րը՝ օ րի նա կա նու թյու նը, օ րի նա կան
հար կադ րան քը, ի րա վա կան տե ղե կու թա վո րու -
մը, հա մո զու մը, խթա նու մը և խ րա խու սու մը,
խորհր դատ վու թյու նը, ան մի ջա կան կա ռա վա -
րու մը, ար գե լու մը, պար տադ րու մը և այլն: Նույն
մո տեց մամբ կա րող ենք պնդել, որ պե տու թյան
գոր ծա ռույթ նե րի կազ մա կեր պա կան ձևե րից յու -

րա քանչ յու րին (կազ մա կեր պա կան կա նո նա -
կար գող, կազ մա կեր պա կան-տնտե սա կան, կազ -
մա կեր պական-գա ղա փա րա կան) բնո րոշ են ի -
րա կա նաց ման ի րենց մե թոդ նե րը, և քա նի որ
այդ ձևերն օգ տա գործ վում են գրե թե բո լոր գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս, հետևա բար՝ այդ
մե թոդ նե րը կի րա ռե լի են բո լոր գոր ծա ռույթ նե -
րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: Այս հար -
ցում միան շա նակ պետք է հա մա ձայն վել Յ.Ա.
Տի խո մի րո վի հետ, ըստ ո րի՝ պե տու թյան կարևոր
գոր ծա ռույթ ներն ու նեն են թա գոր ծա ռույթ ներ,
և ինչ պես գոր ծա ռույթ նե րը, այն պես էլ են թա -
գոր ծա ռույթ ներն անհ րա ժեշտ է մաս նա տել պե -
տա կան ինս տի տուտ նե րի ու մար մին նե րի ի րա -
վա կան կեր պով սահ ման ված խնդիր նե րի և ի -
րա վա սու թյան՝ հետևյալ շղթա յով. ա) զար գաց -
ման ծրագ րա յին նպա տա կադ րու մը, բ) նոր մա -
տիվ ի րա վա կան կար գա վո րու մը, գ) պե տա կան
կա ռա վա րու մը, դ) կազ մա կեր պա կան գոր ծու -
նեու թյու նը, զ) նյու թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
է) վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը և հար -
կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ը) հա սա -
րա կու թյան տե ղե կատ վա կան սպա սար կու մը11:

Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման՝ Յ.Ա. Տի խո մի րո վի ա ռա ջադ րած այս կա -
ռու ցա կարգն ըն դու նե լի է պե տու թյան բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի հա մար: Ե՛վ պաշտ պա նու թյան
և՛ ի րա վա կար գի ա պա հով ման գոր ծա ռույթ ներն
ի րա կա նաց նե լիս պե տու թյու նը և նրա մար մին -
նե րը գոր ծում են կա ռու ցա կար գա յին նույն շղթա -
յով: Տար բեր վում են միայն այդ կա ռու ցա կար -
գի ո րոշ տար րե րի դրսևո րում նե րը. մաս նա վո -
րա պես՝ պե տու թյան պաշտ պա նու թյան գոր ծա -
ռույ թի ծրագ րա յին նպա տա կադր ման ձևը, որ -
պես կա նոն, ռազ մա կան դոկտ րինն է: Կան
տար բե րու թյուն ներ պե տա կան կա ռա վար ման
և դրա ըն թաց քում օգ տա գործ վող կազ մա կեր -
պա կան ձևե րի ու մե թոդ նե րի միջև, ինչ պես
նաև նյու թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Մաս նա -

9 Տե՛ս Афанасьев В.С., Государство, новые подходы к сущности, функциям, типологии // В кн. Общая теория права и
государства /Под. ред. В.В. Лазарева.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Юристь, 1996, էջ 283:

10 Տե՛ս Ա.Գ. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն-1 (Դասախոսություններ), ԵՊՀ. – Եր.: Հեղինակային
հրատարակություն, 2016. էջ 125:

11 Տե՛ս Тихомиров Ю.А. Государство: монография /Ю.А. Тихомиров.– М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, էջ 172:
12 Երկրի պաշտպանության ու ռազմական անվտանգության համակարգն ընդունված է տրոհել մի քանի ենթահամակարգի՝

պետական կառավարման, տարածքային, գործառութային, բուն ռազմական կազմակերպության (տե՛ս Фомин С.А.,
Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 128): Թվարկված ենթահամակարգերից
յուրաքանչյուրն ունի իր կառավարման մարմինները՝ իհա՛րկե, ստորակարգային կապերի պահպանման միջոցով:



վո րա պես՝ պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի կա ռա վա րու մը բազ մա մա կար դակ է12, իսկ
դրա սկզբունք նե րը յու րա հա տուկ են՝ մյուս նե -
րից էա կա նո րեն տար բեր վող: Պաշտ պա նա -
կան ո լոր տում կի րառ վում են այն պի սի կազ մա -
կեր պա կան ձևեր ու մե թոդ ներ, ո րոնք այլ գոր -
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս օբ յեկ տի վո րեն
ա նըն դու նե լի են: Օ րի նակ՝ «ՀՀ ռազ մա կան
դոկտ րի նն» ամ րագ րում է Զին ված ու ժե րի օգ -
տա գործ ման հիմ նա կան ձևե րը՝ ա) ռազ մա վա -
րա կան, օ պե րա տիվ, մար տա վա րա կան և հա -
տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րը, բ) սահ մա նադ րա կան
կար գին սպառ նա ցող վտանգ նե րի վե րաց ման
գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված կար գով, գ) դաշ նակ ցա յին պար տա -
վո րու թյուն նե րից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րը,
դ) մի ջազ գա յին խա ղա ղա պահ գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, ե) տար րե րա յին ա ղետ նե րի և այլ ար տա -
կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ անհ րա ժեշտ
գոր ծո ղու թյուն ներ13: 

Թ վարկ ված ձևե րը պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա տուկ կազ մա կեր -
պա կան-ի րա վա կան ձևերն են: Հիմք ըն դու նե -
լով «Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-
րդ հոդվ. 1-ին կե տում ամ րագր ված «պաշտ -
պա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը14՝ կա րող ենք ա -
ռանձ նաց նել պաշտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման
քա ղա քա կան, ռազ մա կան, տնտե սա կան, տե -

ղե կատ վա կան սո ցիա լա կան, ի րա վա կան և այլ
բնույ թի մի ջոց նե րը: Այս դեպ քում մի ջոց նե րը
պետք է հաս կա նալ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց -
ման ձևե րի ի մաս տով: 

Ինչ վե րա բե րում է պաշտ պա նու թյան գոր -
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րին՝ ո՛չ «ՀՀ
ռազ մա կան դոկտ րի նը», ո՛չ էլ «Պաշտ պա նու -
թյան մա սին» ՀՀ 2017 թ. նո յեմ բե րի 15-ի օ րեն -
քը չեն ամ րագ րում դրանց շրջա նա կը15: Ռազ -
մա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ըն դուն ված
է, որ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման ռազ մա կան մե թոդ նե րը նա խո րո շում
են զոր քե րի գոր ծու նեու թյան յու րա հա տուկ բո -
վան դա կու թյու նը, դրանք են թադ րում են զեն քի
և զի նամ թեր քի օգ տա գոր ծում՝ պաշտ պա նու -
թյան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար16: Ռազ մա -
կան անվ տան գու թյան տե սու թյան մեկ այլ հե -
ղի նակ Ս.Ա. Ֆո մի նը երկ րի պաշտ պա նու թյան
ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան կա ռուց ված -
քում՝ օբ յեկտ, սուբ յեկտ, ա ռար կա, ա ռանձ նաց -
նում է նաև դրա մեկ այլ կարևոր տարր՝ մե -
թոդ նե րը և մի ջոց նե րը17: 

Այս հար ցը կա րիք ու նի հա տուկ հե տա զո -
տու թյան ու ամ փոփ ման, ո րով հետև նախ նա -
կան տպա վո րու թյունն այն է, որ երկ րի պաշտ -
պա նու թյան ու ռազ մա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման մե -
թոդ նե րի խնդրում առ կա է ո րո շա կի տե սա կան
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13 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության ռազմական դոկտրինը», կետ 41, հաստատված է ՀՀ նախագահի 25.12.2007
ՆՀ-308-Ն հրամանագրով: Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀ ՊՏ 2008.01,07/1 (591), հոդված 14
(http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Doc1D=41116): ՌԴ ռազմական դոկտրինը զորքերի կիրառման հիմնական
ձևեր է համարում օպերացիաները (ռազմավարական, համատեղ, հակատեռորիստական) և մարտական
գործողությունները (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Ку-
дашкина, Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

14 «Պաշտպանությունը ՀՀ տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը և անվտանգությունը,
այդ թվում՝ քաղաքացիների պաշտպանվածությունը, ռազմական սպառնալիքներից ապահովելու նպատակով
խաղաղ ժամանակ և ռազմական դրության պայմաններում քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեղեկատվական,
սոցիալական, իրավական և այլ բնույթի միջոցների կիրառման ու միջոցառումների իրականացման ընդհանրություն»
է (տե՛ս «Պաշտպանության մասին» 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի ՀՀ оրենք // ՀՀ ՊՏ 2017.12.06.173(1348)):

15 Դրանք իրավաբանորեն ամրագրված չեն նաև ՌԴ-ում: Տեսաբանները համարում են, որ ռազմական մեթոդների
հարցը սկզբունքային է, և եթե մարտական գործողությունների ժամանակ (պատերազմի վիճակում կամ ռազմական
բախումների ընթացքում) այդ մեթոդներն ակնհայտ են, ապա խաղաղ ժամանակ՝ անորոշ: Անհրաժեշտ է հստակ
սահմանել, թե խաղաղ ժամանակ ո՛ր մեթոդներն են համարվում ռազմական, այսինքն՝ կարող են օգտագործվել
պետության ռազմական կազմակերպության մեջ ներառվող կառույցների կողմից և, հետևաբար՝ չեն կարող օգտա -
գործ վել այլ պետական մարմինների ու կազմակերպությունների, ինչպես նաև ոչ պետական կազմակերպությունների
կողմից (տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина,
Военный университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93): Այս տեսաբանների
եզրակացությունը միանշանակ է. ռազմական մեթոդները ենթակա են իրավական կարգավորման, ընդ որում՝
բացառապես իմպերատիվ, այլ ոչ թե դիսպոզիտիվ ձևով: 

16 Տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный
университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

17 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 83, 103:
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անհս տա կու թյուն: Նշա նա կում է՝ անհ րա ժեշտ
է միա վո րել պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե -
սու թյան, ռազ մա կան գի տու թյան ու ռազ մական
ի րա վուն քի տե սա մե թո դա բա նա կան մոտե ցում -
նե րը և ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել
նշված գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ձևե րի, մե -
թոդ նե րի ու մի ջոց նե րի հա մա կար գի մա սին: 

Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
ձևեր են հա մար վում ի րա վա կա նը և կազ մա -
կեր պա կա նը (կազ մա կեր պա կան-կա նո նա կար -
գող, տնտե սա կան, գա ղա փա րա խո սա կան): Այս
ձևե րը հա մընդ հա նուր են ու կի րա ռե լի բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում:
Սա կայն, բա ցի այս ընդ հա նուր ձևե րից՝ ա մեն
մի գոր ծա ռույ թին բնո րոշ են իր ի րա կա նաց -
ման հա տուկ ձևե րը, մաս նա վո րա պես՝ մեզ հե -
տաքրք րող գոր ծա ռույ թի հա մար օ րենքն ամ -
րագ րում է դրա ի րա կա նաց ման վե րը նշված
ձևե րը: Սա կայն այս ձևե րը կի րա ռե լի են պաշտ -
պա նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման պե -
տա կան կա ռա վար ման վեր ջին մա կար դա կում՝
զին ված ու ժե րում, երբ որ նրանք ձեռ նար կում
են կազ մա կեր պա կան գոր ծու նեու թյուն ու նյու -
թա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Բայց մինչ այդ՝ գոր -
ծա ռույ թի ի րա վա կան կար գա վոր ման ու պաշտ -
պա նա կան հա մա կար գի հիմ նադր ման ու պե -
տա կան կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում պե տա -
կան օ րենս դիր և գոր ծա դիր մար մին նե րը կի -
րա ռում են ի րա վա կան ու կազ մա կեր պա կան
բո լոր վե րը նշված, ինչ պես նաև այլ հնա րա վոր
ձևե րը: Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր ձևե -
րից բա ցի՝ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում կի րա ռում են նաև հա տուկ ձևեր, ո -
րոնք ամ րագր ված են օ րեն քով:

Գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մե թոդ -
նե րի հար ցում պե տու թյան և ի րա վուն քի տե -
սու թյու նը՝ որ պես պե տու թյան և ի րա վուն քի
գոր ծա ռու թա վոր ման ընդ հա նուր և հիմ նա կան
օ րի նա չա փու թյուն ներն ու սում նա սի րող գի տու -
թյուն, անդ րա դառ նում է ընդ հա նուր կեր պով,

այ սինքն՝ վեր է հա նում և հե տա զո տում այն բո -
լոր մե թոդ նե րը, ո րոնք ու նեն ի րա վա կան բնույթ
ու կի րառ վում են բո լոր գոր ծա ռույթ ներն ի րա -
կա նաց նե լիս: Ռազ մա կան ի րա վուն քի տե սա -
բան նե րը ևս այս հար ցին անդ րա դառ նում են
ընդ հա նուր տե սանկ յու նից (տե՛ս վերևում)՝ ա -
ռաջ քա շե լով միայն ռազ մա կան հա տուկ մե -
թոդ նե րի գա ղա փա րը՝ մատ նան շե լով դրանց
ա ռանձ նա հա տուկ գծե րը՝ զեն քի ու զի նա տե -
սա կի, ինչ պես նաև զոր քե րի կի րա ռու մը18:

Այս հար ցում աչ քի են ընկ նում այն տե սա -
բան նե րը, ով քեր երկ րի պաշտ պա նու թյու նը և
ռազ մա կան անվ տան գու թյու նը քննար կում են
ի րա վա կան տե սանկ յու նից: Մաս նա վո րա պես՝
Ս.Ա. Ֆո մինն այդ մե թոդ նե րը բնու թագ րում է
որ պես երկ րի պաշտ պա նու թյան ու ռազ մա կան
անվ տան գու թյան ա պա հով ման սուբ յեկտ նե րի
վրա դրված նպա տակ նե րի, խնդիր նե րի ու գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա կանաց ման ե ղա նակ ներ19: Այս
հե ղի նա կը դրանց բազ մա զա նու թյու նը դա սա -
կար գում է եր կու հա մընդ հա նուր խմբում՝ հա -
մոզ ման և հար կադ րան քի: Որ պես հա մոզ ման
մե թո դի հա տուկ դրսևո րում՝ նա նշում է դրա ի -
րա կանաց ման այն պի սի խա ղաղ մի ջոց ներ, ինչ -
պի սիք են պե տու թյուն նե րի ռազ մա կան դոկտ -
րին նե րի հա մա ձայ նե ցու մը՝ նրանց միջև հա -
րա բե րու թյուն նե րի ա պա ռազ մա կա նա ցու մը,
դոկտ րի նի դրույյթ նե րի հռչա կու մը պաշ տո նա -
տար ան ձանց հայ տա րա րու թյուն նե րում, ռազ -
մա կան զսպման քա ղա քա կա նու թյան տեխ նի -
կա կան կեն սա գործ ման ցու ցադ րու մը՝ վար -
ժանք ներ, զո րա շար ժեր, զեն քի և ռազ մա կան
տեխ նի կա յի փոր ձար կում ներ՝ դրանք ԶԼՄ-նե -
րով լայն լու սա բա նե լով: Հար կադ րան քի մե -
թոդ ներն Ս.Ա. Ֆո մի նը բնու թագ րում է որ պես
ռազ մա կան (կամ ու ժա յին)՝ համարե լով, որ
դրանք են թադ րում են զեն քի և զի նամ թեր քի
օգ տա գոր ծում20: Այս մո տե ցու մը, լի նե լով սկզբուն -
քո րեն ճիշտ, ո րո շա կի ճշգրտման կա րիք ու նի՝
ընդ հա նուր մո տե ցում նե րի, մաս նա վո րա պես՝
պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան դիր քե -
րից: Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -

18 Տե՛ս Белов В.К., Воронов А.Ф., Голенко Е.Н., Военное право; под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный
университет, Академия военных наук.– М.: За права военнослужащих, 2004, էջ 93:

19 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 101-102:
20 Տե՛ս Фомин С.А., Обеспечение национальной безопасности. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ 102: Նույն տեսակետին են

նաև «Военное право, под. ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина, Военный университет, Академия военных наук.–
М.: За права военнослужащих, 2004» գրքի համահեղինակները (տե՛ս էջ 93):



ման կա ռու ցա կար գում մե թոդ նե րը սեր տո րեն
կապ ված են գոր ծա ռույ թի ի րա կանաց ման ձևե -
րի հետ: Գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հա մընդ -
հա նուր ձևե րին հա մա պա տաս խա նում են դրան -
ցից ա մեն մե կին բնո րոշ հա մընդ հա նուր մե -
թոդ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ի րա վա կան ձևե -
րին՝ դրանց հա մա պա տաս խա նող ի րա վա կան
ընդ հա նուր մե թոդ նե րը, կազ մա կեր պա կան ա -
մեն մի ձևին ի րեն բնո րոշ մե թոդ նե րը: Հետևա -
բար՝ պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման մե թոդ նե րը կա րող են լի նել ընդ հա -
նուր՝ ի րա վա կան ու կազ մա կեր պա կան, ինչ -
պես նաև զուտ պաշտ պա նու թյա նը բնո րոշ հա -
տուկ կամ զին ված ու ժե րի գոր ծու նեու թյա նը
բնո րոշ մե թոդ ներ՝ ռազ մա կան և ռազ մա կան
հար կադ րան քի մե թոդ ներ:

Վեր լու ծե լով երկ րի պաշտ պա նու թյան ու
ռազ մա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման գոր -
ծա ռույ թի կեն սա գործ ման կա ռու ցա կար գը պե -
տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի տե սու թյան, ռազ մա -
գի տու թյան ու ռազ մա կան ի րա վուն քի տե սու -
թյան մի ջա ռար կա յա կան մո տե ցում նե րի միա -
վոր ման մի ջո ցով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թը ստա -
տիկ վի ճա կում բաղ կա ցած է հետևյալ տար րե -
րից՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան հա սա րա կա կան
պե տա կան խնդիր, խնդրի լուծ մանն ուղղ ված
գոր ծու նեու թյուն (ի րա կանաց վող գոր ծա ռույթ),
դրան բնո րոշ օբ յեկտ, գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նաց ման ձևեր և մե թոդ ներ: Երկ րի պաշտ պա -
նու թյան գոր ծա ռույ թի այս տար րե րի բնու թա -
գրե րն էա կա նո րեն տար բեր վող են և յու րա հա -

տուկ: Դի նա միկ վի ճա կում երկ րի պաշտ պա -
նու թյու նը կա ռուց ված է մի շարք կա ռա վար չա -
կան գոր ծըն թաց նե րից՝ ծրագ րա յին նպա տա -
կադ րում, նոր մա տիվ ի րա վա կան կար գա վո -
րում, պե տա կան կա ռա վա րում, գա ղա փա րա -
հո գե բա նա կան ներ գոր ծու թյուն, կազ մա կեր -
պա կան գոր ծու նեու թյուն, նյու թա կան գոր ծո -
ղու թյուն ներ, վե րահս կո ղու թյուն, հա սա րա կու -
թյան տե ղե կատ վա կան սպա սար կում:

Երկ րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան կա -
ռա վար ման բո վան դա կու թյու նը, ի րա կանաց -
ման ձևե րը և մե թոդ նե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե -
րը, կա ռուց ված քը պայ մա նա վոր ված են զին -
ված ու ժե րի կազ մա կերպ ման ու զին ված պայ -
քա րի (պա տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ -
մա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ պա նու -
թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ յեկ տում
գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու ժերն են՝ ի -
րենց բնո րոշ կազ մա կեր պա գոր ծա ռու թա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ինչն էլ հենց գոր -
ծա ռույ թի գլխա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է:
Բա նա կը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա -
կան, ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ունեցող կազ -
մա կեր պա կան (նաև՝ ի րա վա կա նաց ված) ձևն
է: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պե -
տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին նե -
րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ան զոր կա -
ռույց ներ են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի րա -
կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան ցու ցի չը մար -
տու նակ բա նակն է, այլ ոչ թե դրա քա ղա քա -
կան-ի րա վա կան կա ռա վար ման ու կար գա վոր -
ման ի մի տա ցիան: 
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ՍԱՍՈՒՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի Իրավունքի 
տեսության և սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի ասպիրանտ (հանրային իրավունք)

ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Երկ րի պաշտ պա նու թյան պե տա կան կա ռա վար ման բո վան դա կու թյու նը, ի րա կանաց ման ձևե րը և
մե թոդ նե րը, են թա գոր ծա ռույթ նե րը, կա ռուց ված քը, պայ մա նա վոր ված են զին ված ու ժե րի կազ մա կերպ -
ման ու զին ված պայ քա րի (պա տե րազ մի) վար ման սո ցիալ-պատ մա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րով: Պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ներ գոր ծու թյան օբ յեկ տում գլխա վոր դե րա կա տա րը զին ված ու ժերն են՝ ի րենց
բնո րոշ կազ մա կեր պա գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, ինչն էլ հենց գոր ծա ռույ թի գլխա վոր
ա ռանձ նա հատ կու թյունն է: Բա նա կը գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան, ա ռաջ նա յին նշա նա կու -
թյուն ունեցող կազ մա կեր պա կան (նաև՝ ի րա կա նաց ված) ձևն է: Պաշտ պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
պե տա կան կա ռա վա րու մը (պե տա կան մար մին նե րը), ա ռանց մար տու նակ բա նա կի, ան զոր կա ռույց ներ
են, հետևա բար՝ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վե տու թյան ցու ցի չը մար տու նակ բա նակն է, այլ ոչ
թե դրա քա ղա քա կան-ի րա վա կան կա ռա վար ման ու կար գա վոր ման ի մի տա ցիան:

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյան գոր ծա ռույթ, օբ յեկտ, սուբ յեկտ, կա ռու ցա կարգ, ձև, մե թոդ, ռազ մա կան
մե թոդ, զին ված ու ժեր, բա նակ, ռազ մա կան կառավարում:
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ОБОРОНЫ СТРАНЫ

Содержание государственного управления обороной страны, формы и методы ее осуществления,
подфункции, структура обусловлены социально-историческими закономерностями формирования
вооруженных сил и ведения вооруженного конфликта (войны). Главенствующая роль в рамках объекта
воздействия функции обороны принадлежит вооруженным силам, с присущими им организационно-
функциональными особенностями, что является главной особенностью функции. Армия - это основная
организационная (также реализованая) форма. Государственное управление в оборонной сфере
(государственные органы) без боеспособной армии бессильно, следовательно показателем эффективной
реализации функции обороны является способная армия, а не иммитация ее политико-правового
управления и регулирования.

Ключевые слова: функция государства, объект, субъект, форма, метод, военный метод, вооруженные
сила, армия, военное управление.
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PECULIARITIES OF THE STRATEGY OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROTECTION FUNCTION

The content, forms and methods of implementation, methods, sub-functions, structure of the state defense
system of the country are conditioned by the socio-historical patterns of the organization of the armed forces
and the conduct of the armed struggle (war). The Armed Forces with their peculiar organizational-functional
features are the main factors in the defense system. The Army is the primary (and also legalized) form of the im-
plementation of the function. State governance of defense relations (state bodies) are powerless structures
without an efficient army, thus an efficient army is an indicator of the effectiveness of its function, not an
imitation of its political-legal governance and regulation.

Keywords: state function, object, entity, structure, form, method, military method, armed forces, army,
military administration. 
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