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խնդիրների և նպատակների վերլուծությունը նպատակահարմար է
իրականացնել՝ հաշվի առնելով պետության՝ որպես սահմանադրական իրավունքի սուբյեկտի, գործառնական բնույթը: Պետության,
ինչպես նաև օրենսդրության անցումը կայուն զարգացման մոդելի
անխուսափելիորրեն պետք է իրականացվի սահմանադրական բարեփոխումների ճանապարհով: Ինչպես հայտնի է, Արցախի Հանրապետության պետական և հասարակական կյանքի սկզբունքային բարեփոխումներն իրականացվեցին 2017 թ. սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում, որով Սահմանադրությունում ամրագրվեցին պետության հետագա զարգացման ժամանակակից նպատակները, խնդիրները, սկզբունքները, ինչպես նաև օրենսդրության
զարգացման և կատարելագործման հիմնական ուղենիշները:
Տեսական գրականության մեջ պետության խնդիրները, նպատակները և գործառույթները դիտարկվում են որպես փոխկապակցված իրավական արժեքներ, որոնք, սակայն, կարծես թե գտնվում են
տարբեր հարթություններում: Եվ եթե պետության գործառույթը բնորոշվում է որպես պետական կառավարչական ներգործություն,
ապա դժվար թե արդարացված համարվի պետության գործառույթի
տարանջատումը նրա խնդիրներից և նպատակներից: Առանձին հեղինակներ, օրինակ, գտնում են, որ պետության գործառույթը պայմանավորված է նաև պետության հիմնական նպատակներով1: Ի

1

Տե՛ս Чиркин В. Е., Современное государство, М., 2001, էջ 199:
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վերջո, նպատակադրումը (այսինքն՝ նպատակի և խնդիրների որոշումը) կառավարման ցանկացած ներգործության միջուկն է1:
Կառավարման տեսությունում «կառավարում» հասկացությունը
դիտարկվում է երեք հիմնական ուղղություններով, որոնք բովանդակային առումով հանդես են գալիս որպես կառավարման գործընթաց
և կազմակերպչական որոշակի համակարգ, և որոնք, որպես կառավարման կառուցվածքի ներքին համակարգ, ունեն իրենց տարրերը:
Դրանք են կառավարման մարմինները, օղակները և մակարդակները: Բովանդակային տեսանկյունից կառավարման գործընթացում
անհրաժեշտ է առանձնացնել կառավարման տեսակները, որոնք կառավարման տեսության մեջ կոչվում են կառավարման գործառույթներ: Կառավարման կարևորագույն գործառույթներից է հանդիսանում պլանավորումը, որի էությունը կայանում է կառավարման
նպատակի և խնդիրների, ինչպես նաև դրանց հասնելու միջոցների և
ժամկետների որոշման մեջ: Ինչպես իրավացիորեն նշում է Ատամանչուկը, «հրաժարվել պլանավորումից նշանակում է հրաժարվել
պետական կառավարման նպատակադրումից և, հետևաբար, կառավարումից որպես այդպիսին, քանի որ նմանատիպ դեպքերում առաջին պլան են մղվում կառավարման տարերային մեխանիզմները՝
բացարձակ անկանխատեսելի հետևանքներով»2: Այս առումով պետության խնդիրներն ու նպատակներն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես պետության գործառույթի բովանդակային կարևորագույն տարրեր: Պետության գործառույթի իրավաբանական ձևակերպումը և
դրան պաշտոնական կարգավիճակ տալը կյանքի են կոչվում գործառույթի իրավական ձևակերպմամբ, ինչը, սակայն, չի նշանակում պետության կողմից կառավարման գործունեության տարբեր ոլորտների մանրամասն իրավական կարգավորում: Այսպես՝ պետության
կազմակերպչական գործունեությունը կանոնակարգվում է ոչ միայն
իրավական նորմերով: Պետության գործառույթի իրագործման համար իրավական գործիքները չեն կարող լիներ կատարյալ և բացառիկ (օրինակ՝ վերահսկողական գործառույթը, կարգավորիչ գործա-

Տե՛ս Шамхалов Ф., Теория государственного управления. М., 2002, էջ 260261:
2 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государственного управления: Курс лекций, М.,
1997, էջ 113-114:
1

155

ռույթը՝ կապված վերջինիս խոչընդոտող գործոնների չեզոքացման և
հասարակական հարաբերությունների կարգավորման ապահովման
հետ): Միաժամանակ պետության խնդիրներն ու նպատակները չեն
կարող գոյություն ունենալ առանց իրավական ձևակերպման, քանի
որ վերջիններիս իրագործումն առանց պետության իրավաստեղծ,
իրավակիրառ և իրավապահպան գործառույթների իրականացման
կդառնար անհնարին:
Պետության խնդիրներն ու գործառույթները բովանդակային
առումով ամրագրվում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի կողմից:
Վերջիններիս մեջ իր առանձնահատուկ դերով և նշանակությամբ առանձնանում է սահմանադրական իրավունքը, քանի որ ի տարբերություն իրավունքի այլ ճյուղերի՝ սահմանադրական իրավունքը
կոչված է ամրագրելու պետության խնդիրներն ու նպատակները հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում, ուստի և հատուկ
կարևորություն է ստանում պետության խնդիրների ու նպատակների հենց սահմանադրաիրավական ամրագրումը:
Որոշ իրավաբան-մտածողների կարծիքով, ի տարբերություն
իրավունքի այլ ճյուղերի կողմից ամրագրվող նպատակների, սահմանադրական նպատակները ոչ միայն սահմանվում են պետության
կողմից, այլև լեգիտիմացվում են ժողովրդի կամաարտահայտությամբ, ինչը հատկապես կարևորվում է նպատակների միջև հնարավոր կոլիզիանների հաղթահարման և իրավաստեղծ ու իրավակիրառ գործընթացներում: Վերջին հաշվով, այդ նպատակներն իշխող
դիրք են զբաղեցնում ամբողջ իրավական նպատակների համակարգում և արտացոլում են անհատի, հասարակության և պետության
առավել հիմնարար հետաքրքրությունները:
Արցախի Հանրապետության նպատակների և խնդիրների աստիճանակարգության որոշման համար կողմնորոշիչ են այն սոցիալական արժեքները, որոնք ամրագրված են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում:
Փիլիոսոփայական սահմանման համաձայն՝ արժեքը «.... շրջապատող աշխարհի օբյեկտների սոցիալական սահմանումն է, որով
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բացահայտվում է այդ օբյեկտների դրական կամ բացասական նշանակությունը մարդու և հասարակության համար»1:
Սահմանադրությունում ամրագրված արժեքների բովանդակությամբ որոշվում է նաև պետության և հասարակության հիմնական օրենքի՝ Սահմանադրության սոցիալական արժեքը: Ցանկացած
Սահմանադրության գործառութային նշանակությունը, որով արտահայտվում են վերջինիս դերն ու նշանակությունը պետության և հասարակության կյանքում, կախված չէ սոցիալական համակարգից,
քաղաքական ռեժիմից և պետության այլ բնութագրական հատկանիշներից: Որոշ հետազոտողների մոտ Սահմանադրության գործառույթների վերաբերյալ առկա են որոշակի տարակարծություններ,
սակայն ընդհանրական ձևով բոլոր սահմանադրություններին հատուկ են հետևյալ գործառույթները՝ իրավական, քաղաքական և գաղափարական2: Առանձին հեղինակներ, ի թիվս թվարկված գործառույթների, հիշատակում են նաև կազմակերպչական, արտաքին քաղաքական գործառույթները3: Այդ գործառույթների կոնկրետ բովանդակությունը որոշվում է այն համակարգային արժեքներով, որոնք
ամրագրվում են Սահմանադրության մեջ: Այստեղ սակայն առկա են
որոշակի տարբերություններ:
Այսպես, օրինակ, ԽՍՀՄ 1977 թ. և 1978 թ. ՀԽՍՀ Սահմանադրության նորմերը (հոդված 6, 7), որոնցով ամրագրվել էին միակուսակցական համակարգը, ԽՄԿԿ ղեկավար դերն ու գերիշխանությունը պետական իշխանության մարմինների համակարգում,
սկզբունքորեն հիմնվում էին ժողովրդավարության տվյալ ժամանակի արժեքների վրա: Դրան հակառակ՝ ՀՀ 1995 թ. հուլիսի 5-ի Սահմանադրությունը 2005 և 2015 թ. փոփոխություններով արձանագրեցին նոր իրականություն, որպես ժողովրդավարական արժեք ամրագրվեց իշխանությունների բաժանման սկզբունքը, գաղափարախոսական բազմակարծությունը և բազմակուսակցական համակարգը (հոդված 4, 8): Հիշյալ ժողովրդավարական արժեքներն իրենց ամ-

Տե՛ս Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова, էջ 512-513: Философский энциклопедический словарь. М., 1997, էջ 507:
2 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Գիրք առաջին, խմբ.՝ պրոֆ. Ն. Այվազյանի, Երևան, 2016, էջ 91:
3 Տե՛ս Авакьян С. А., Конституция России, էջ 11-15:
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րագրումն են ստացել նաև Արցախի Հանրապետության 2006 թ. դեկտեմբերի 10-ին ընդունված և 2017 թ. փոփոխությունների ենթարկված Սահմանադրությունում (հոդված 4, 8):
Ժամանակակից աշխարհում միջազգային իրավունքի համընդհանուր սկզբունքները և նորմերը մարդուն դիտում են որպես բարձրագույն արժեք: Այդ գաղափարն իր ամրագրումն ու զարգացումն է
ստացել նաև բոլոր ժողովրդավարական երկրների սահմանադրություններում: Եվ այն հանգամանքը, որ Արցախի Հանրապետության
Սահմանադրությունը (2017 թ. փոփոխություններով) մարդուն համարում է բարձրագույն արժեք, խոսում է հենց Սահմանադրության՝
որպես հիմնական արժեք լինելու մասին: Բարձրագույն արժեքը
սահմանադրական իրավունքի բոլոր սուբյեկտների համար ընդհանուր է, այն կատարում է ինտեգրացիոն գործառույթ, որը միավորում
և ուղղորդում է սահմանադրաիրավական հարաբերությունների բոլոր մասնակիցների ջանքերը՝ հասնելու հիմնական նպատակին, այսինքն՝ հասարակության և պետության գործունեության այնպիսի
պայմանների ստեղծմանը, երբ անձը, նրա իրավունքներն ու ազատությունները պետության և հասարակության գործունեության ու
զարգացման հիմնական նպատակներն են: Անկասկած, Սահմանադրության արժեքը կայանում է նրա՝ պետական իշխանության մարմինների գործունեության հստակ և ներդաշնակ իրականացման
իրավական հիմք ստեղծելու մեջ:
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածը չեզոքացնում է պետության և անհատի շահերի հնարավոր հակադրման որևէ հնարավորություն, որը երբեմն թույլատրվում է իրավաբանական գրականության մեջ: Այս առումով պետք է նշել, որ ժամանակակից ժողովրդավարական պետությունը չպետք է և չի կարող
ունենալ այնպիսի շահեր, որոնք հնարավոր է հակասեն մարդու և
քաղաքացու շահերին, հետևաբար Արցախի Հանրապետության հիմնական օրենքի և պետության պարտքն է ապահովել Սահմանադրությամբ ամրագրված պայմաններ հասարակության զարգացման
համար, որտեղ մարդը, նրա իրավունքները և ազատությունները,
իսկապես, բարձրագույն արժեք են: Հատկանշական է, որ 2002 թվականին Յոհաննեսբուրգում կայացած միջազգային կոնֆերանսի
արդյունքում ընդունված փաստաթղթերում ընդգծվել է, որ մարդը և
մարդկային արժանապատվությունը պետք է լինեն ուշադրության
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կենտրոնում1: Հարկ եմ համարում նշել, որ Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը, բացի վերոհիշյալ արժեքներից, ամրագրում է այլ արժեքներ ևս, ինչպիսիք են՝ ժողովրդաիշխանությունը,
ժողովրդավարությունը, իրավական, սոցիալական պետությունը և
այլն (հոդված 1-3, 5), որոնք բարձրագույն արժեքի (հոդված 3) հետ
Արցախի Հանրապետության սահմանադրական կարգի հիմքերից
են:
Պետության գործառույթի և դրա կարևորագույն տարրերի, ինչպիսիք պետության սահմանադրական նպատակներն ու խնդիրներն
են, հանդիսանում են պետության գործառույթների բարձր իրավական մակարդակի ձևակերպում (հաշվի առնելով սահմանադրության բարձրագույն իրավաբանական ուժը, սահմանադրության
դրույթների հիմնարար բնույթը և այլն):
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունում պետության խնդիրներին ու նպատակներին վերաբերող նորմեր ամրագրված են Սահմանադրության 3-րդ՝ «Տնտեսական, սոցիալական և
մշակութային ոլորտներում օրենսդրական երաշխիքները և պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները» գլխում: Մասնավորապես այդ գլխի 85-րդ հոդվածը սահմանում է տնտեսական,
սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները, որոնք ուղղված են՝
1) գործարար միջավայրի բարելավմանը և ձեռնարկատիրության խթանմանը,
2) բնակչության զբաղվածության խթանմանը և աշխատանքի
պայմանների բարելավմանը,
3) հայրենիքի պաշտպանության համար հաշմանդամ դարձած
անձանց և զոհվածների ընտանիքների նկատմամբ առանձնահատուկ հոգածության դրսևորմանը,
4) բնակարանային շինարարության խթանմանը, կանանց և
տղամարդկանց միջև փաստացի հավասարության խթանմանը,
5) երեխաների անհատականության լիակատար և բազմակողմանի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը,

Տե՛ս http://as-hd.com/language/hy/14-2/2002-2/ «Հանուն կայուն մարդկային
զարգացման» ասոցիացիայի կայքէջ:
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6) սպառողների շահերի պաշտպանությանը, ապրանքների,
ծառայությունների և աշխատանքների որակի նկատմամբ վերահսկողությանը,
7) քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին երիտասարդության մասնակցության խթանմանը:
Նշված հոդվածով սահմանված են պետության քաղաքականության այլ նպատակներ ևս:
Սահմանադրության 86-րդ հոդվածը սահմանում է այդ նպատակների իրագործմանն ուղղված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտականությունը: Նույն հոդվածի
2-րդ մասը սահմանում է, որ Հանրապետության նախագահը Սահմանադրությամբ նախատեսված հաղորդման շրջանակներում տեղեկատվություն է ներկայացնում Սահմանադրության 85-րդ հոդվածով սահմանված նպատակների իրագործման վերաբերյալ: Այստեղ
անհրաժեշտ է նշել, որ պետության նպատակների իրագործմանն
ուղղված պատասխանատվության հիմնական պատասխանատուն
հանրապետության նախագահն է, իսկ նման հանգամանքը այդ
նպատակներին հաղորդում է քաղաքական բարձր մակարդակի պատասխանատվություն: Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը, ինչպես նշեցինք վերևում, ընդունվել է 2006 թվականի
դեկտեմբերի 10-ին, որը 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ի Անկախության
հռչակագրից հետո իր բնույթով պետության անկախության հիմքերը,
անհատի իրավունքները, պետական իշխանության կազմակերպման
և իրականացման ու պետական իշխանության մարմինների փոխհարաբերությունները սահմանող իրավական հիմնական փաստաթուղթն է: 2017 թ. Սահմանադրության փոփոխություններից հետո
առաջին անգամ սահմանվել է պետության, պետական իշխանության ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտականությունը տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում՝
ուղղված այդ ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակների իրականացմանը: Հարկ է նկատել, որ Արցախի
Հանրապետությունը, հետևելով մի շարք արտասահմանյան երկրների (Շվեյցարիայի Սահմանադրության 2-րդ հոդված, Բրազիլիայի
Սահմանադրության 3-րդ հոդված) փորձին, Սահմանադրությունում
ամրագրել է պետության նպատակները կոնկրետ ոլորտներում:
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Արցախի Հանրապետության՝ որպես պետության նպատակներն
ու խնդիրները որպես նրա սահմանադրաիրավական կարգավիճակի կարևորագույն տարր, անկասկած, իրենց ամրագրումն են գտել ոչ
միայն Սահմանադրությունում, այլև մի շարք իրավական և իրավաքաղաքական փաստաթղթերում՝ մասնավորապես օրենքներում,
հռչակագրերում և հայեցակարգերում: Որպես կանոն, օրենքներում
խնդիրներն ու նպատակներն ամրագրվում են որպես համապատասխան օրենքի նպատակներ և խնդիրներ (օր.՝ աշխատանքային
օրենսդրություն, կրթության ոլորտի օրենսդրություն)1: Այս առումով
օրենսդրության խնդիրները տվյալ ոլորտում պետության խնդիրներն են:
Արցախի Հանրապետության նպատակներն ամրագրող առաջին
կարևորագույն փաստաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Անկախության հռչակագիրն է՝ ընդունված 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին բոլոր մակարդակների խորհուրդների պատգամավորների մասնակցությամբ ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհուրդների համատեղ նստաշրջանի կողմից: Նմանատիպ հռչակագրեր ընդունվել են նաև ԽՍՀՄ մի շարք երկրների կողմից2: Ցանկանում ենք
նշել, որ հռչակագիր հասկացությունը, որպես իրավական ակտ,
իրավագիտության մեջ քիչ ուսումնասիրված հարցերից է: Խոսելով
«հռչակագիր» հասկացության մասին՝ կարող ենք ասել, որ այն փոխառված է միջազգային իրավական փաստաթղթերից: Հռչակագիր
անվանումը լայնորեն կիրառվում է միջազգային իրավունքում, օրինակ՝ «Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր»-ը՝ ընդունված 1948 թ. դեկտեմբերի 10-ին, Եվրոպական պառլամենտի

Տե՛ս ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, ԼՂՀ-ում գործողության մեջ է դրվել
«Հայաստանի Հանրապետության 2004 թ. աշխատանքային օրենսգիրքը
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու մասին» ԼՂՀ օրենքով, ընդ. 27.04.2005 թ., «Կրթության մասին» ԼՂՀ օրենք,
15.03.2000 թ.:
2 Տե՛ս Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990
года, ՀՀ Անկախության հռչակագիր, ընդունված 1990 թ. օգոստոսի 23-ին,
Բելոռուսի Հանրապետության պետական ինքնիշխանության մասին հռչակագիր, ընդունված 1990 թ. հուլիսի 27-ին և այլն:
1
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1989 թ. ապրիլի 12-ի բանաձևը՝ «Հիմնական իրավունքների ու ազատությունների հռչակագիր»-ը, և այլն:
Հասարակական և պետական կյանքի տարբեր ոլորտներում
Արցախի Հանրապետության նպատակներն ու խնդիրները մանրամասն կոնկրետացվում և ամրագրում են ստանում նաև օրենսդրական այնպիսի ակտերում, ինչպիսիք են հայեցակարգերը: Կոնկրետ
ոլորտում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները, խնդիրները և ուղղությունները, ինչպես նաև դրանց հասնելու և
իրագործելու եղանակներն ու միջոցները արտացոլվում են հայեցակարգերում1:
Իրավաբանական գրականության մեջ «հայեցակարգ»-ի՝ որպես
իրավական ակտի իրավաբանական բնույթն ու առաձնահատկությունները նույնպես քիչ են ուսումնասիրված: Իրավական այս փաստաթղթի վերաբերյալ սահմանադրական իրավունքի աղբյուրներին
նվիրված ուսումնասիրությունների հեղինակները կա՛մ լռում են,
կա՛մ խոսում մակերեսորեն2: Սույն հոդվածով չփորձելով անդրադառնալ «հայեցակարգ»-ի իրավաբանական բնույթին ու առանձնահատկություններին՝ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ հայեցակարգերը
իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են և մեծ դեր են խաղում պետական ու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում
պետական քաղաքականության նպատակային իրականացման հա-

Տե՛ս, օրինակ, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ինովացիոն
գործունեության հայեցակարգը հաստատելու մասին» ԼՂՀ կառավարության
15 ապրիլի 2008 թ. N 273 որոշում, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն
տալու մասին» ԼՂՀ կառավարության 15 հուլիսի 2008 թ., N 497 որոշում,
«Գեղարվեստական կրթության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ԼՂՀ կառավարության 29 նոյեմբերի 2010 թ., N 784-Ն որոշում, «Ոչ
նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության, դրա կենսունակության պաշտպանության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին»
ԼՂՀ կառավարության «28» դեկտեմբերի 2010թ. N 890-Ն որոշում, «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության հայեցակարգը հաստատելու մասին» 27 մարտի 2013 թ. ՆԿ-3-Ն կարգադրություն:
2 Տե՛ս Колесников Е. В., Источники конституционного права. Саратов, 1998,
էջ 78, Пряхина Т. М., Конституционная доктрина современной России.
Саратов, 2002, էջ 85:
1
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մար, իսկ վերջիններիս ընդունման օրենսդրական հիմքերը առանձին դեպքում Սահմանադրությունը և տարբեր օրենքներն են:
Հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում պետական կառավարման ռազմավարությունն ամրագրող օրենքները պետք է
ապահովեն դրանց իրականացման ներքին և հանրային վերահսկողության մեխանիզմներ, ինչը ժողովրդավարական պետության
կարևորագույն գործիքներից է: Պետության գործունեության ռազմավարական ուղղությունները, նպատակներն ու խնդիրները սահմանող օրենքների գործնական կիրառության և հիմնավորվածության
բարձր մակարդակ ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի
դրանք մշակվեն գիտության տարբեր ոլորտների առաջատար գիտնականների և մասնագետների ներգրավմամբ` գիտական համապարփակ հետազոտությունների հիման վրա:
Պետության կոնկրետ նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես
նաև դրանց իրականացման կապակցությամբ պետության պատասխանատվության բովանդակության բացահայտումը հնարավոր են
միայն պետության սահմանադրաիրավական լիազորությունների
վերլուծության արդյունքում, կոնկրետ սահմանադրաիրավական
ինստիտուտների և դրանց առանձնահատկությունների ուսումնասիրմամբ: Այդուհանդերձ, սույն հոդվածով դժվար թե հնարավոր լինի վերլուծել և բացահայտել պետության սահմանադրական բոլոր
լիազորությունների բովանդակությունը: Այդ ինստիտուտների նորմերով կարգավորվում են պետության և սահմանադրական իրավունքի այլ սուբյեկտների փոխհարաբերություններին վերաբերող
սկզբունքային հարցեր: Այդ ինստիտուտները վճռորոշ նշանակություն ունեն Արցախի Հանրապետության՝ որպես պետության սահմանադրաիրավական կարգավիճակի ամրագրման համար:
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Давид Акопян

Преподаватель кафедры права АрГУ

Обеспечение стабильного развития государства невозможно без
определения его задач и целей. Переход к новому этапу стабильного
развития Республики Арцах станет реальным в результате конституционных реформ 2017 года. Задачи и цели государства являются
важным элементом его конституционно-правового статуса. В результате конституционных реформ в Республике Арцах в разных сферах определились политические цели в государственной и общественной жизни. Для реализации этих целей также определились
обязанности органов государства и местного самоуправления. Надо
заметить, что цели и задачи государства закрепляются как Конституцией, так и другими правовыми документами (закон, декларация,
концепция).

THE OBJECTIVES AND THE GOALS OF THE REPUBLIC OF
ARSTAKH AS A STATE AND THEIR CONSTITUTIONAL
ENSHRINEMENT
David Hakobyan
ArSU Law chair lecturer

The sustainable development of the state is impossible without the
definition of its goals and objectives . The transition of The Republic of
Artsakh to the new stage of sustainable development will be realized due
to the constitutional changes of 2017.The objectives and goals of the state
are the important elements of the constitutional and legal status of the
state . In the result of the constitutional changes it was outlined the goals
of the state policy in the different spheres of social and statelife, as well as
the duties of the state and local government in the realization of these
goals. Besides the constitutional enshrinement the objectives and the goals
of the state are enshrined also in such legal documents as laws,
declarations, conceptions.
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