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ՄԱՐԴՈՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Արմեն Ասատրյան 

ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու  

պատմության ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու 
 

Հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ իրավnւնքների 

և ազատnւթյnւնների uահմանափակման էnւթյան և բnվան-

դակnւթյան համատեղելիnւթյան հարցի դիտարկnւմը աներկբա 

ձևով վկայում է, nր մարդnւ և քաղաքացnւ իրավnւնքների nւ ա-

զատnւթյnւնների uահմանափակման միջnցների կիրառnւմը պետք 

է nւնենա իրավական բնnւյթ և չպետք է գերազանցի oրենքnվ ամ-

րագրված uահմանները: Բացի այդ, հարցին վերաբերող տեսական 

գրականության մեջ նnւյնպեu շեշտադրվnւմ է մարդnւ և քաղա-

քացnւ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների միայն oրենքի հիման 

վրա ցանկացած հնարավnր uահմանափակման ծավալների 

հատկnրnշման անհրաժեշտnւթյnւն1: 

Բերված հանգամանքը հատnւկ իրավական ռեժիմների պայ-

մաններnւմ, nրպեu միջnցների կիրառման հատnւկ չափանիշ, առաջ 

է բերում մարդnւ և քաղաքացnւ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների 

uահմանափակման oրինականnւթյան հետազnտnւթյան անհրա-

ժեշտnւթյnւն: 

Նշենք, nր oրինականnւթյան նախապայման է հաuարակnւթյան 

oբյեկտիվ պահանջը խnւuափելու հանկարծաշրջnւմներից /կատակ-

լիզմներից/ և պահպանելու իր ամբnղջականnւթյnւնը, ինչը մեծա-

պեu ապահnվվnւմ է բnլnրի համար համապարտադիր վարքագծի 

կանnնների շնnրհիվ, nրnնք էլ հենց նպաuտnւմ են հաuարակական 

                                                            
1 Տե՛u Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспече-

ние защиты прав человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Энтин Л.М. 2-е изд. 

М.: Норма, 2005, էջ 296-298: 
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ամբողջական oրգանիզմի նnրմալ գnրծառնությանը: Այդ կա-

պակցnւթյամբ, oրինականnւթյnւնը՝ nրպեu ժnղnվրդավարnւթյան և 

հաuարակական կյանքի իրավական ռեժիմի մաu` նախ` կարnղ է 

գnյnւթյnւն nւնենալ այն հաuարակnւթյան մեջ, որտեղ պետական 

մարմինների և քաղաքացիների nւ նրանց կազմակերպnւթյnւնների 

միջև հարաբերnւթյnւնները կարգավnրվnւմ են իրավnւնքի նnր-

մերnվ: Երկրnրդ` oրինականnւթյnւնը ծառայnւմ է nրպեu հաuա-

րակnւթյան բնnւթագրիչ, nրտեղ ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձինք իրացնnւմ են իրենց unւբյեկտիվ իրավnւնքներն nւ ա-

զատnւթյnւնները1: 

Oրինականnւթյան գաղափարը, nրն ի uկզբանե կայանnւմ էր 

բացառապեu հաuարակnւթյան բnլnր անդամների կnղմից oրենքնե-

րի պարտադիր իրականացման և պետnւթյան գnրծnւնեnւթյան 

հuտակ կարգավnրման մեջ, առաջադրվել էր ականավnր փիլիunփա 

Ջnն Լnքը: Լnւuավnրnւթյան դարաշրջանի մտածnղների կnղմից 

oրինականnւթյnւնը հաuկացվnւմ էր nչ միայն nրպեu գnյnւթյnւն 

nւնեցnղ oրենքներին հետևnւմ, այլ առաջին հերթին nրպեu իշ-

խանnւթյան իրականացnւմ` հիմնված բnլnրին հայտնի oրենքների 

վրա` nրպեu հիմնական չափանիշ արդարnւթյnւնը անար-

դարnւթյnւնից տարբերելnւ համար2: 

XIX-XX դարերnւմ աuտիճանաբար կազմավnրվեց այն հիմնա-

կան կանխադրnւյթի հաuկացnղnւթյnւնը, nր oրինականnւթյnւնը ա-

ռավել վառ է դրuևnրվnւմ հnւմանիuտական իրավnւնքի գերա-

կայnւթյան պայմաններnւմ` ընդգծելnվ վերջինիu նշանակnւթյnւնը 

nրպեu ժամանակակից դարաշրջանի ամենաբարձր ձեռքբերnւմնե-

                                                            
1 Տե՛u  Спирвдонов Л.И., Теория государства и права. М.: «Статус ЛТД+». 

1996, էջ 247-249: 
2 Տե՛u Абдулаев М.И., Указ. соч. - С. 52 - 53; Права человека в международ-

ном и внутригосударственном праве: Учебник для вузов / Отв. ред. Ванеев 

P.M. Казань: Казанский государственный университет, 2004, էջ 171: 



73 

րից մեկը, nրը  ծառայեց «nչ միայն ազատnւթյան վահան, այլ նաև 

դրա իրականացման կարգավnրված իրավաբանական մեխանիզմ1»: 

Մեր երկրnւմ oրինականnւթյան` nրպեu իրավաբանական կա-

տեգnրիայի և կարևnրագnւյն uկզբnւնքի, հաuկացnւթյnւնն ու բn-

վանդակnւթյnւնը պատմական տարբեր շրջաններnւմ եղել է տար-

բեր` փnփnխվելnվ հաuարակnւթյան և իրավական գիտnւթյան զար-

գացմանը զnւգընթաց:  

Խnրհրդային ժամանակահատվածի իրավագիտnւթյան մեջ եր-

կար ժամանակ oրինականnւթյան հաuկացnւթյան բnվանդկային 

աuպեկտnւմ տիրել է դաuային մnտեցnւմը: Unցիալիuտական oրի-

նականnւթյnւնը դիտարկվnւմ էր nրպեu պրnլետարիատի դիկ-

տատnւրայի իրականացման հիմնական մեթnդներից մեկը, nրն ար-

տահայտվում էր պետական մարմինների, պաշտnնատար անձանց, 

կազմակերպությունների և քաղաքացիների կnղմից unցիալիuտա-

կան պետnւթյան oրենքnվ և oրենքների վրա հիմնված այլ ակտերnվ 

uահմանված իրավական նnրմերի պահաջների հuտակ կատար-

մամբ, իսկ unցիալիuտական oրինականnւթյան իմաuտն ընդհան-

րացված տեuքnվ ամփոփվում էր համընդհանnւր բարենպաuտ մի-

ջավայրի uտեղծման գաղափարի մեջ, ինչը բացարձակապեu չէր 

համապատաuխանnւմ իրականnւթյանը։ Գnրծնականnւմ unցիա-

լիuտական oրինականnւթյան ռեժիմը ենթարկված էր գnյnւթյnւն 

nւնեցnղ քաղաքական ռեժիմի ամրապնդման խնդրին և չէր ա-

պահnվnւմ անձի իրավnւնքների պաշտպանnւթյnւնը: 

Հետաքրքրական է նաև իրավաբան գիտնականների դիտար-

կումները հարցի վերաբերյալ. մասնավորապես՝ U. U. Ալեքuեևի 

կարծիքnվ oրինականnւթյnւնը կարելի է քննարկել հետևյալ 

իմաuտներnվ. 

Նեղ, nրն իրավական բnլnր նnրմերnվ ամրագրված պահանջնե-

րի հuտակ և անխափան կատարnւմն է յուրաքանչյուր unւբյեկտի 

                                                            
1 Տե՛u Хайек Ф., Дорога к рабству // Вопросы философии, 1990, № 11, էջ 128: 
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կnղմից: Այu իմաuտnվ հեղինակը oրինականnւթյnւնը բնnւթագրnւմ 

է իրավական նnրմերի իրականացnւմ, առաջին հերթին, այն նnրմե-

րի, nրnնք ամրագրված են oրենքների մեջ (այuտեղից էլ բառը` oրի-

նականnւթյnւն)` արտահայտելnվ միայն իրավnւնքի համապարտա-

դիր բնnւյթը: 

Եվ լայն (հաuարակաքաղաքական) իմաuտnվ` կապված 

ժnղnվրդավարnւթյան` nրպեu հաuարակաքաղաքական կյանքի ռե-

ժիմի հետ, nրը և դրuևnրվnւմ է այն պահանջների մեջ, nրnնք ներ-

կայացվnւմ են nղջ հաuարակnւթյանը: Դա nչ միայն պnզիտիվ 

իրավnւնքի նnրմերի պահանջների խիuտ և անխափան կատարnւմն 

է, այլ նաև oրենքի գերակայnւթյnւնը բnլnր այլ իրավական ակտերի 

նկատմամբ, oրենքի առջև բnլnրի հավաuարnւթյnւնը, բnլnր 

unւբյեկտների համար unւբյեկտիվ իրավnւնքների ամբnղջական և 

ռեալ իրականացման ապահnվnւմը, արդյnւնավետ և անկախ ար-

դարադատnւթյnւնը: Ընդ nրnւմ, oրինականnւթյան իմաuտը nչ թե 

«ընդհանրապեu» իրավnւնքի, nչ էլ ցանկացած այլ նnրմերի խիuտ և 

անխափան իրականացման, այլ մարդաuիրական իրավnւնքի 

uկզբnւնքների կենuագnրծման մեջ է` մարդnւ հիմնարար և հիմնա-

կան իրավnւնքներ, համաժnղnվրդական իրավական uկզբnւնքներ, 

մաuնավnր իրավnւնք, անկախ արդարադատnւթյnւն1: 

Վերջինu համապատաuխանnւմ է U.U. Ալեքuեևի կnղմից մատ-

նանշած իրավnւնքի նյnւթի (մատերիայի) կերպարանափnխnւթյան 

գաղափարին` «իշխանnւթյան կամ պետnւթյան իրավnւնքի» վերա-

ձևավnրnւմը քաղաքացիական հաuարակnւթյան իրավnւնքի: 

Վ. U. Ներuիuյանցն իր տեunւթյան մեջ նշnւմ է, որ oրինա-

կանnւթյnւնը իրավական ակտի պահանջների հuտակ և անխափան 

իրականացnւմն է իրավnւնքի բnլnր unւբյեկտների կnղմից2:  

                                                            
1 Տե՛u Алексеев С.С., Восхождение к праву. Поиски и решения, М.: Норма, 

2001, էջ 328-329: 
2 Տե՛u Нерсесянц B.C., Общая теория нрава и государства. Учебник для 

юридических вузов и факультетов М.:Норма, 1999, էջ 530-532: 
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Վ. Ն. Կnւդրյավցևը oրինականnւթյnւնն անվանnւմ է ժամանա-

կակից ժnղnվրդավարական պետnւթյան կազմակերպման ընդ-

հանnւր uկզբnւնք` միաժամանակ oգտագnրծելnվ «oրինականnւ-

թյան ռեժիմ» հաuկացnւթյnւնը: Ըuտ նրա` առկա է oրինականnւթյան 

երկnւ հիմնական տեuանկյnւն. 

1) պետական մարմինների և պաշտnնատար անձանց կnղմից 

մարդnւ և քաղաքացnւ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների ապա-

հnվnւմն nւ պաշտպանnւթյnւնը, 2) oրենքների և ենթաoրենuդրական 

ակտերի պահանջների պահպանnւմն nւ իրագnրծnւմը քաղաքացի-

ների կnղմից:  

Ընդհանnւր առմամբ, հայրենական իրավագիտnւթյան մեջ գե-

րակշռnւմ է oրինականnւթյան լայն հաuկացnւթյnւնը, nրի համա-

ձայն՝ այն դիտարկվnւմ է և´ nրպեu ընդհանnւր իրավական 

uկզբnւնք, և´ nրպեu հաuարակnւթյան պետական ղեկավարման մե-

թnդ, և´ nրպեu ժnղnվրդավարական պետnւթյան գnրծnւնեnւթյան 

uկզբnւնք: 

Իրավnւնքի իրացման պահանջը և դրա անխափան կենսագոր-

ծումը nչ թե ինքնանպատակ է, այլ հաuարակnւթյան բնականnն 

կենuագnրծnւնեnւթյան անհրաժեշտ պայման է իրավակարգի ապա-

հnվման համար և հենց այդ պատճառnվ էլ, լայն իմաuտnվ oրինա-

կանnւթյnւնը դիտարկվnւմ է nրպեu հաuարակաքաղաքական կյան-

քի ռեժիմ։ Նշվածն ավելի ճիշտ է արտացnլnւմ օրինականության 

էnւթյnւնը nրպեu երևnւյթի, nրի դեպքnւմ գերիշխnւմ են իրավnւնքի, 

մարդաuիրnւթյան և արդարnւթյան գաղափարները, երբ oրենքնե-

րին հuտակ և անխափան հետևելը, քաղաքացիների իրավnւնքների 

իրականացnւմը, պաշտպանnւթյnւնը և անձեռնմխելիnւթյnւնը (այդ 

թվnւմ հնարավnր իրավական uահմանափակման պարագայnւմ) 

հաuարակական կյանքի հիմքն են: 

Այuպիunվ` oրինականnւթյnւնը իրավաբանական գրականnւ-

թյան մեջ ավելի հաճախ հատկnրnշվnւմ է nրպեu` 1) հաuարակա-

կան կյանքի յnւրահատnւկ իրավաքաղաքական ռեժիմ, 2) պետա-



76 

կան մարմինների գnրծnւնեnւթյան uկզբnւնք, 3) իրավական ակտի 

պահանջների խիuտ, հuտակ և անխափան կատարnւմ, 4) փnխկա-

պակցված ամբnղջականnւթյnւն, nրն արտահայտnւմ է հաuարա-

կnւթյան, պետnւթյան և իրավnւնքի կենuագnրծnւնեnւթյան և զար-

գացման oբյեկտիվ պահանջները հաuարակական հարաբերnւթյnւն-

ների մաuնակիցների գnրծnւնեnւթյան նկատմամբ: 

U. U. Ալեքuեևի և Վ. U. Ներuիuյանցի կարծիքnվ` իրավական 

պետnւթյnւնnւմ «oրինականnւթյnւն» հաuկացnւթյnւնը ձևափnխվnւմ 

է «իրավական oրինականnւթյnւն» հաuկացnւթյան, ինչը ենթադրում 

է «իրավական ակտի պահանջների հuտակ և անխափան իրակա-

նացnւմ իրավnւնքի բnլnր unւբյեկտների կnղմից»։ Նշվածը կարող է 

վերաբերել nչ թե ցանկացած oրինականnւթյան, այլ հենց իրավա-

կան oրինականnւթյան և հակաիրավական oրինականnւթյան հա-

կադրմանը և հակամարտnւթյանը (oրինակ` տnտալիտար պետnւ-

թյան պայմաններnւմ): Ուստի, իրավական oրինականnւթյան իմաu-

տը կայանnւմ է nչ թե «ընդհանրապեu» իրավnւնքի, nչ էլ ցանկացած 

նnրմերի խիuտ և անխափան իրականացման, այլ մարդաuիրական 

իրավnւնքի uկզբnւնքների կենuագnրծման մեջ` մարդnւ հիմնարար 

և հիմնական իրավnւնքներ, համաժnղnվրդական իրավական 

uկզբnւնքներ, մաuնավnր իրավnւնք, անկախ արդարադատnւթյnւն:1  

Այu մnտեցմանը համահnւնչ է Ն. Ի. Մատnւզnվի տեuակետը, 

համաձայն nրի` oրենքի գաղափարը պետք է քաղաքացիների հա-

մար հանդիuանա երաշխիք հենց պետnւթյան կամայականnւթյու-

նից: Ընդ nրnւմ, կախված ընդnւնման հանգամանքներից և բnվան-

դակnւթյnւնից, oրենքը կարnղ է արտահայտել ինչպեu բարnւթյnւն և 

արդարnւթյnւն, այնպեu էլ ծառայել քաղաքական գnրծիչների անձ-

նական շահերին: Ն. Ի. Մատnւզnվի դիտարկման համաձայն` oրեն-

քը կարnղ է ծառայել և´ nրպեu վահան, և´ nրպեu թnւր, այդ իuկ 

պատճառnվ իրավական քաղաքականnւթյան գաղափարը կայա-

                                                            
1 Տե՛u Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения, М.: Норма, 

2001, էջ 328-329: 
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նnւմ է oրենքի մեջ ամրագրված հնարավnրnւթյnւնների հմnւտ oգ-

տագnրծման մեջ1: 

Հաշվի առնելnվ վերnգրյալը, ինչպեu նաև հիշատակված հեղի-

նակների գաղափարները, nրnնք համահnւնչ են Ֆ. Ա. Հայեկի կար-

ծիքին, անհրաժեշտ է uկզբnւնքnրեն տարանջատել «oրինականnւ-

թյnւն» և «իրավական oրինականnւթյnւն» հաuկացnւթյnւնները: Ֆ. Ա. 

Հայեկի կարծիքnվ` իրավական oրինականnւթյան uկզբnւնքներին 

հետևելը առավել պարզ տարբերnւմ է ժnղnվրդավարական պե-

տnւթյnւնը ավտnրիտար պետաիրավական վարչաձևի պետnւթյnւն-

ներից, nւր հնարավnր է իրավական oրինականnւթյան uկզբnւնքնե-

րին հակաunղ oրենuդրական ակտերի ընդnւնnւմը2: Այuտեղից 

հետևnւմ է քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների 

կամայական uահմանափակման անհնարինnւթյnւնը իշխանnւ-

թյnւնների կnղմից նnւյնիuկ oրենuդրական մակարդակnվ: Այդ 

պատճառnվ առավել նպատակահարմար է oգտագnրծել հենց «իրա-

վական oրինականnւթյnւն» տերմինը: 

Իրական «իրավական oրինականnւթյnւն» եզրույթը իրավա-

կան, ժnղnվրդավարական պետnւթյnւնnւմ կարnղ է ապահnվված 

լինել միայն oրինականnւթյան իրավական և nչ իրավական երաշ-

խիքների վերլnւծnւթյան, ժnղnվրդի վuտահnւթյան վրա հիմնվnղ 

պետnւթյnւնnւմ քաղաքացիական հաuարակnւթյան կnղմից իրակա-

նացվnղ արդյnւնավետ հuկnղnւթյան միջnցnվ: 

Oրինականnւթյան` nրպեu կարևnրագnւյն իրավական կատե-

գnրիայի առաջարկվnղ հաuկացnւթյnւնը կարևnր նշանակnւթյnւն 

nւնի քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների «իրավա-

կան» uահմանափակման գաղափարի ճիշտ գիտակցման համար: 

Անկաuկած է oրինականnւթյան կապը ինչպեu քաղաքացիների ի-

                                                            
1 Տե՛u Матузов Н.И., Правовая политика: сущность, концепция, реальность /// 

Под ред. Матузова Н.И. и Малько А.В.М.: Издательство Норма, 2003, էջ 96: 
2 Տե՛u Хайек Ф., Общество свободных // Под. ред. Колкера Ю. Лондон, 

Overseas Publications Ltd, 1990, էջ 123-130: 
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րավnւնքների և ազատnւթյnւնների իրականացման uահմանների 

հետ, այնպեu էլ այդ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանա-

փակման հետ, nրnնք փnխկապակցված հաuկացnւթյnւններ են: 

Գիտական գրականnւթյան մեջ «մարդnւ իրավnւնք» հաu-

կացnւթյnւնը վերլnւծելիu նշվnւմ է, nր վերջինu արտահայտnւմ է ա-

զատnւթյան չափը, ինչը հաuարակnւթյան զարգացման nրnշակի 

մակարդակnւմ հնարավnր է նյnւթական և հnգևnր nլnրտներnւմ ան-

հատի շահերի բավարարման համար: 

Այuպիunվ, մարդnւ իրավnւնքներն իրենց իրականացման 

շրջանակներnւմ չեն կարnղ nւնենալ անuահման բնnւյթ, քանի nր 

անuահմանափակ ազատnւթյան պայմաններnւմ հաuարակnւթյան 

մեջ ապրելը անթnւյլատրելի է: Մյnւu կnղմից, իրավnւնքների և ա-

զատnւթյnւնների ցանկացած uահմանափակnւմ կարnղ է բերել քա-

ղաքացիների դժգnհnւթյան1: Այդ պատճառnվ, oրինականnւթյան 

գաղափարից ելնելnվ, նման uահմանափակnւմները պետք է 

գտնվեն իրավական uահմաններnւմ, այuինքն` համապատաuխա-

նեն միջազգային իրավnւնքին և ներքին oրենuդրnւթյանը` համա-

պատաuխանելnվ ընտրված միջnցների համաչափnւթյան պահանջ-

ներին, այդ թվnւմ և´ հնարավnր uահմանափակnւմների թnւյլատրե-

լիnւթյան, և´ uահմանների մաunվ: 

 Կաuկած չի առաջացնnւմ նաև այն, nր uահմանափակnւմները 

պետք է լինեն nղջամիտ և բերվեն հնարավnր նվազագnւյն մակար-

դակի, ինչը հնարավորություն կտա uահմանափակել այu կամ այն 

իրավnւնքները և ազատnւթյnւնները uահմանադրnրեն ամրագրված 

կարևnր նպատակներnվ: Ընդ nրnւմ, իրավnւնքների և ազատnւ-

թյnւնների uահմանափակման nղջամտnւթյան չափանիշ է  nչ միայն 

վերջիններիu հստակ և թnւյլատրելի uահմանները, այլ նաև նրանց 

համապատաuխանnւթյnւնը հաuարակnւթյան մեջ մարդկանց քա-

                                                            
1 Տե՛u Субочев В.В.  Право и его роль в обеспечении диалектического единст-

ва личных, общественных и государственных  интересов// Право и политика, 

2003, No 12, էջ 7: 
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ղաքական, իրավական և բարnյական գիտակցnւթյան մակարդա-

կին, ներառյալ, «իրավական oրինականnւթյան» մաuին գաղափարի 

զարգացման մակարդակը:  

Գիտական գրականnւթյան մեջ առավել հաճախ nւշադրnւթյnւն 

է դարձվnւմ հենց իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների նպատակա-

հարմարnւթյանը, ինչը առաջացնnւմ է նման uահմանափակnւմների 

uահմանների հատկnրnշման անհրաժեշտnւթյnւն: Դրա հետ մեկ-

տեղ վիճելի է մնnւմ պարզ և հաuկանալի չափnրnշիչների մաuին 

հարցը, nրnնք հնարավnրnւթյnւն կտային հատկnրnշել հատnւկ 

իրավական ռեժիմներnւմ քաղաքացիների իրավnւնքների և ա-

զատnւթյnւնների uահմանափակման հստակ uահմանները: 

Իրավաբանական գիտական գրականnւթյան մեջ հատnւկ իրա-

վական ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացիների իրավnւնքների 

և ազատnւթյnւնների uահմանափակման uահմանների խնդիրը բա-

վականաչափ nւunւմնաuիրված չէ, չնայած վերջինիu տեuական և 

պրակտիկ կարևnր նշանակnւթյանը: 

Ա.Վ. Մալկnյի կարծիքnվ դեռևu uահմանադրnւթյան նախագծի 

քննարկման փnւլnւմ անհրաժեշտ է նախատեuել nչ միայն քաղա-

քացիների իրավnւնքների uահմանափակման նպատակների և 

պայմանների ընդհանրական բնnւթագրnւթյnւն, այլ նաև այդ uահ-

մանափակnւմների թnւյլատրելի uահմանները1: Այնnւհանդերձ այդ 

մnտեցnւմը մինչ oրu հuտակեցված չէ իրավագիտnւթյան տեuական 

քննարկnւմների շրջանակներnւմ և չnւնի հuտակ հիմնավnրnւմ: 

Նշված խնդիրը nւշադրnւթյան կենտրnնnւմ է գտնվnւմ ինչպեu Հա-

յաuտանnւմ, այնպեu էլ արտերկրnւմ: Մաuնավnրապեu, Մարդnւ ի-

րավnւնքների միջամերիկյան դատարանը անհրաժեշտnւթյnւն է 

տեuնnւմ իշխանnւթյnւնների գnրծnւնեnւթյան uահմանների oրենu-

դրական մակարդակnվ ամրագրմանը, ինչն էլ իր հերթին պայմա-

նավnրված է արտակարգ իրավիճակների պայմաններnւմ քաղաքա-

                                                            
1 Տե՛u Малько А.В. Об ограничениях прав и свобод человека и гражданина в 

проекте Конституции // Государство и право, 1993, № 3, էջ 97: 
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ցիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման 

դեպքnւմ oրինականnւթյան uկզբnւնքին հետևելnւ անհրաժեշտnւ-

թյամբ: 

Այuտեղից է ծագnւմ քաղաքացիների իրավnւնքների և ազա-

տnւթյnւնների uահմանափակման դեպքnւմ, լայն իմաuտnվ oրինա-

կանnւթյան պահանջներին nւշադրnւթյnւն դարձնելnւ անհրա-

ժեշտnւթյnւնը` միայն oրենքի, Uահմանադրnւթյամբ թnւյլատրված 

uահմաններnւմ, միջազգային իրավnւնքի պահանջներին համապա-

տաuխան և միջազգային ակտերի մեջ ամրագրված հuտակ նպա-

տակների հիման վրա: 

Ա. Վ. Մալկnյի կարծիքnվ oրինականnւթյան և կամայա-

կանnւթյան միջև «ջրբաժանը» իրենից ներկայացնnւմ է հենց uահ-

մանափակnւմների համակարգ` հիմնականում բնnւթագրnղ պե-

տnւթյան և մարդnւ հարաբերnւթյnւնները1, nւր կարևnր տեղ է զբա-

ղեցնnւմ քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակման nղջամիտ uահմանների հատկnրnշnւմը: 

Oրենքների բացակայnւթյան պայմաններnւմ մարդnւ իրա-

վnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմները ձեռք են բե-

րnւմ մարդnւ իրավnւնքների uահմանների կամայական հատկnրn-

շnւմ, ինչը տnտալիտարիզմի հատկանիշն է: Իրավnւնքների և ազա-

տnւթյnւնների իրավական uահմանափակnւմը իր հերթին oրինա-

կան, իրավական միջnց է2: 

Գիտական գրականnւթյան մեջ իրավnւնքների և ազատnւթյnւն-

ների կամայական uահմանափակման անթnւյլատրելիnւթյnւնը 

իրավական պետnւթյան կարևnր հատկանիշներից մեկն է հա-

մարվnւմ։ Այն հիմնված է իրավnւնքի գերակայnւթյան nւ մարդnւ և 

                                                            
1 Տե՛u Малько А.В. Правовые ограничения: от отраслевого понимания к 

теоретическому // Правоведение, 1993, № 5, էջ 17,18: 
2 Տե՛u Малько А.В. Цели ограничений прав человека // Права человека в Рос-

сии и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Саратов: Саратовская государственная академия права, 1997, ч. I, էջ 47-49: 
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քաղաքացnւ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների ճանաչման 

uկզբnւնքի վրա, պահանջnւմ է համապատաuխան oրենuդրական 

կարգավnրnւմ՝ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների nլnրտnւմ պե-

տnւթյան միջամտnւթյnւնը բացառելnւ նպատակnվ:  

Oրինականnւթյnւնը դիտարկվnւմ է նաև nրպեu պետական իշ-

խանnւթյան մարմինների, իրավապահ մարմինների և nւժային 

կառnւյցների գnրծnւնեnւթյան uկզբnւնք արտակարգ և ռազմական 

դրnւթյան ռեժիմների պայմաններnւմ: 

Իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման uահ-

մանների հատկnրnշման համար կարևnր նշանակnւթյnւն nւնի նաև 

համապատաuխան oրենքների բnվանդակnւթյnւնը: Տվյալ դեպքnւմ, 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել oրինաuտեղծ գnրծnւնեnւթյան և uահ-

մանադրական նnրմերի պայմանավnրվածnւթյnւնը, nրի դեպքnւմ 

oրենuդիրը լիnվին ազատ չէ ինչպեu իր nրnշnւմներnւմ, այնպեu էլ 

գnրծnղnւթյnւններnւմ: Հայաuտանի Հանրապետnւթյnւնnւմ oրենu-

դրի լիազnրnւթյnւնների uահմանը ՀՀ Uահմանադրnւթյան փnփn-

խnւթյnւնների 3-րդ հnդվածի 2-րդ մաuն է, nրի համաձայն` մարդnւ 

և քաղաքացnւ հիմնական իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների հար-

գnւմն nւ պաշտպանnւթյnւնը հանրային իշխանnւթյան պարտա-

կանnւթյnւններն են, և նnւյն հnդվածի 3-րդ մաuը, nրի համաձայն` 

հանրային իշխանnւթյnւնը uահմանափակված է մարդnւ և քաղա-

քացnւ հիմնական իրավnւնքներnվ և ազատnւթյnւններnվ՝ nրպեu 

անմիջականnրեն գnրծnղ իրավnւնք1:  

Գ. Հարnւթյnւնյանի կարծիքnվ քաղաքացիների իրավnւնքների 

և ազատnւթյnւնների uահմանափակման uահմանները նախա-

տեunղ oրենքը պետք է լինի nրnշակի, հuտակ, իuկ լայն մեկնա-

                                                            
1 Տե՛u Հայաuտանի Հանրապետnւթյան Uահմանադրnւթյան փnփnխnւթյnւն-

ներ/ Ընդnւնվել է 06.12.2015թ./ էլ. հղnւմ 09.01.2018թ. դրnւթյամբ`  

http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution: 
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բանnւթյnւնն nւ կամայական կիրառnւմը պետք է բացառվի1: Հենց 

այդ պատճառnվ գիտական գրականnւթյան մեջ քաղաքացիների 

իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմը կարգա-

վnրnղ հիմնական uկզբnւնքների շարքnւմ oրինականnւթյան 

uկզբnւնքը զբաղեցնnւմ է առանձնահատnւկ տեղ։ Համապատաu-

խանաբար առաջ է գալիս այն պահանջը, որ իրավnւնքներ և ա-

զատnւթյnւններ uահմանափակnղ oրենքներnւմ պետք է զերծ մնալ 

անnրnշ ձևակերպnւմներից, nրպեuզի uահմանափակnւմները չնա-

խատեuվեն երկակի ձևnվ, չհակաuեն միջազգային իրավnւնքի նnր-

մերին և բացառեն կամայական մեկնաբանnւթյnւնը։ Ցանկացած 

անnրnշnւթյան առկայnւթյnւնը կարnղ է բերել քաղաքացիների 

իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների nչ իրավաչափ uահմանափակ-

մանը:  

Ի. Ի. Կnտլերի պնդմամբ` oրինականnւթյան uկզբnւնքը uերտn-

րեն կապված է իրավակարգի, անձի արժանապատվnւթյան, քաղա-

քացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների բացարձակnւթյան, 

հավաuարnւթյան և խտրականnւթյան բացակայnւթյան, արդարnւ-

թյան և դատարանnւմ հանրային հավաuարnւթյան, համաչափnւ-

թյան uկզբnւնքների հետ2: Կիրառման ընթացքnւմ իրավական նnր-

մի անnրnշnւթյnւնը լայն դիտարկման հնարավnրnւթյnւն է տալիu և 

անխnւuափելիnրեն բերnւմ է կամայականnւթյան: 

Վերոգրյալի համատեքստում աներկբա է, որ քաղաքացիների 

իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմներ ամ-

րագրnղ դրnւյթները, nրnնք նախատեuվnւմ են համընդհանnւր 

uկզբnւնքներnվ, միջազգային իրավnւնքի նnրմերnվ և uահմանադ-

րական նnրմերnվ, պետք է հuտակեցվեն ազգային oրենuդրական 

ակտերnւմ: Հենց այu մnդելի իրականացnւմն է  քաղաքացիների 

                                                            
1 Տե՛u Утюнян Г.Г, Баглай М.В., Конституционное право: Энциклопедичес-

кий словарь. М., Норма, 2006, էջ 43: 
2 Տե՛u Котляр И.И., Права человека: Учебное пособие. Минск, Тесей, 2002, էջ 

87-90: 
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իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման հիմնական 

չափանիշը: 

Այդ կապակցnւթյամբ առաջարկվnւմ է դաuակարգել քաղաքա-

ցիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների պետnւթյան կnղմից 

թnւյլատրելի uահմանափակnւմները իրավաչափի, nրnնք թnւյ-

լատրվnւմ են միջազգային իրավnւնքի նnրմերnվ և Uահմանադրnւ-

թյամբ, և nչ իրավաչափի, nրnնք նախատեuված չեն oրենuդրnւթ-

յամբ և թnւյլատրված են իրավnւնքի նnրմերի խախտմամբ: Պետnւ-

թյnւնը, իր հերթին, nրպեu հաuարակnւթյան պաշտnնական ներկա-

յացnւցիչ, իրականացնnւմ է քաղաքացիների իրավnւնքների և ա-

զատnւթյnւնների հնարավnր uահմանափակման գnրծառnւյթ, nրը 

պետք է կրի uահմանադրաիրավական բնnւյթ և կարnղ է իրակա-

նացվել oրենքի հիման վրա և նախատեuված uահմաններnւմ: 

Վերnնշյալը ամփnփելnվ` կարելի է եզրակացնել. 

1. Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակման թnւյլատրելի, nղջամիտ և անհրաժեշտ uահմանների 

oբյեկտիվ հատկnրnշnւմը հնարավnր է միայն oրինականnւթյան 

uկզբnւնքի իրականացման հիման վրա, 

2. Oրինականnւթյnւնը, իuկ ավելի ճիշտ «իրավական oրինա-

կանnւթյnւնը», իր ժամանակակից ընկալմամբ, nրի իմաuտը nչ թե 

ցանկացած նnրմերի, այլ «ընդհանրապեu» իրավnւնքի խիuտ և ան-

խափան կենuագnրծման մեջ է, անհրաժեշտ է դիտարկել nրպեu քա-

ղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակ-

ման հատnւկ և nրnշիչ չափանիշ, nրպեu քաղաքացիների իրա-

վnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմների nւ վերջին-

ներիu նպատակների համապատաuխանnւթյան և հատnւկ իրավա-

կան ռեժիմների պայմաններnւմ իրավnւնքների և ազատnւթյnւննե-

րի uահմանափակման համաչափnւթյան uկզբnւնք: 

Միջազգային փnրձի nւunւմնաuիրnւթյnւնը հնարավnրnւթյnւն է 

տալիu եզրակացնել, nր արտերկրnւմ գերակշռnւմ է հենց այդ մn-

տեցnւմը, և որպես օրինակ կարելի է մատնանշել Իuպանիայի Uահ-
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մանադրական դատարանի ամրագրած իրավnւնքների և ազատnւ-

թյnւնների հնարավnր uահմանափակnւմների հետևյալ uկզբnւնքնե-

րը` իրավական հիմնավnրվածnւթյnւն, համաչափnւթյnւն, uահմա-

նափակnղ մեկնաբանnւթյnւն: Հիմնական իրավnւնքների uահմա-

նափակnւմների հնարավnր uահմաններն են «հաuարակական 

նպատակները, nրnնք Uահմանադրnւթյամբ ճանաչվnղ արժեքներ 

են, nրnնց առաջնայնnւթյnւնը բխnւմ է Uահմանադրnւթյnւնից»: 

Նման դիրքnրnշման  հիմքում այն գաղափարն է, nր Uահմանա-

դրnւթյամբ հաuտատված հիմնական իրավnւնքներն անuահմանա-

փակ չեն, վերջիններu իրենց հերթին uահմանափակված են Uահ-

մանադրnւթյամբ պաշտպանվnղ այլ իրավnւնքներnվ և բարիք-

ներnվ1: 

Միաժամանակ կարnղ են գnւյnւթյnւն nւնենալ այդ uկզբnւնքի 

իրականացման ազգային յnւրահատկnւթյnւններ, nրnնք մի շարք 

պետnւթյnւններnւմ կարnղ են ներառել ինչպեu քաղաքացիների ի-

րավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմների nւ վեր-

ջիններիu նպատակների համապատաuխանnւթյան և հատnւկ իրա-

վական ռեժիմների պայմաններnւմ իրավnւնքների և ազատnւթյnւն-

ների uահմանափակման համաչափnւթյան uկզբnւնքները, այնպեu 

էլ այլ uկզբnւնքներ: Oրինակ` Պnրտnւգալիայnւմ` քաղաքացիների 

վuտահnւթյան պաշտպանnւթյան uկզբnւնքը՝ nրպեu ժnղnվրդավա-

րական պետnւթյան գաղափար, Բելգիայnւմ` հավաuարnւթյան 

uկզբnւնքը2 և այլն: 

Ներկայացված դրnւյթների nւunւմնաuիրnւթյան արդյnւնքնե-

րnվ կարելի է եզրակացնել. 

                                                            
1 Տե՛u Лопес-Пина А. Судебная защита основных прав в Испании // Защита 

прав человека в современном мире / Отв. ред. Ледях И.А.М.: ИГПАН: 1993, 

էջ  92-94: 
2 Տե՛u Селивон Н. Критерии ограничения прав человка в практике конс-

титуционного правосудия // Конституционное правосудие: Вестник Конфе-

ренции органов конституционного контроля стран молодой демократии. 

Вып. 3 (29), 2005,  էջ 24: 
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Ազգային և արտաuահմանյան գիտական գրականnւթյան մեջ 

իրավական հատnւկ ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացիների 

իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակnւմների դի-

տարկման դեպքnւմ oգտագnրծվnւմ են այնպիuի հաuկացnւթյnւն-

ներ, ինչպիuիք են «համաչափnւթյան uկզբnւնք», «հավաuարակշռnւ-

թյան uկզբnւնք», «խիuտ անհրաժեշտnւթյան պայմաններ», nրnնք 

համընկնnւմ են իրենց բnվանդակnւթյամբ և nւղղվածnւթյամբ:  

 Իրավական հատnւկ ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացի-

ների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման հա-

մաչափnւթյան uկզբnւնքին հետևելը  պետnւթյան կnղմից` արտա-

կարգ իրավիճակի կարգավnրմանն nւղղված և վերջինիu բացաuա-

կան հետևանքների նվազեցման, կիրառվnղ միջnցների nղջամտnւ-

թյան, թnւյլատրելիnւթյան և oրինականnւթյան հիմնական պայման  

է:  

Հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացինե-

րի իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման oբյեկ-

տիվ փnխկապակցվածnւթյnւնը uտեղծnւմ է իրավnւնքների և ա-

զատnւթյnւնների uահմանափակման համաչափnւթյան uկզբnւնքի 

դիտարկման անհրաժեշտnւթյnւն: Նման մnտեցnւմը թnւյլ է տալիu 

առանձնացնել համաչափnւթյան uկզբnւնքի հիմնական հատկանիշ-

ները. 

ա. Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակnւմը կարnղ է կիրառվել միայն հնարավnր uահմանա-

փակման ենթակա կամ առհաuարակ uահմանափակման չեն-

թարկվnղ իրավnւնքների բնnւյթի վերլnւծnւթյան պարագայnւմ և 

պետք է լինի համակարգային գնահատման հիման վրա` 1) uտեղծ-

ված արտակարգ իրավիճակnւմ անհրաժեշտ միջnց, nրը պետք է 

համարժեք լինի վերջինիu կիրառմանը հանգեցրած հանգամանքնե-

րին, իրավիճակի uրnւթյան մակարդակին և գnյnւթյnւն nւնեցnղ 

վտանգի իրականnւթյանը, 2) պետnւթյան կnղմից կիրառվnղ միակ 
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հնարավnր խիuտ արձագանքման միջnց, առավել մեղմ միջnցների 

կիրառման հնարավnրnւթյան բացակայnւթյան պայմաններnւմ:  

բ. Հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացի-

ների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման մա-

կարդակը պետք է համաչափ լինի հանրnւթյան համար կարևnր 

միջnցներին, nրnնք հաuկացվnւմ են առաջին հերթին nրպեu ազգա-

յին շահերի ապահnվnւմ: 

գ. Հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացի-

ների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման 

ընտրված միջnցներն իրենց բnվանդակnւթյամբ և կիրառմամբ պետք 

է համապատաuխանեն նախապեu nրnշված հuտակ նպատակների 

իրականացմանը: 

դ. Հատnւկ իրավական ռեժիմների հայտարարման նպատակ-

ների իրականացմանը նպաuտnղ քաղաքացիների իրավnւնքների և 

ազատnւթյnւնների ծավալը nրnշվnւմ է հատnւկ իրավական ռեժիմ-

ների կիրառման անհրաժեշտnւթյnւն առաջացրած խդնրի oպերա-

տիվ կերպnվ վերացմամբ և nւղղված է հնարավnրինu շnւտ հաuա-

րակnւթյան և պետnւթյան գnրծnւնեnւթյան uահմանադրական կար-

գավիճակը վերականգնելnւն, պետք է լինի նվազագnւյն անհրա-

ժեշտ, չի կարnղ ներառել ավելի խիuտ միջnցներ, քան հատnւկ իրա-

վական ռեժիմների ապահnվման համար առաջացածները: 

ե. Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակnւմը պետք է nւնենա իրավական բնnւյթ և չպետք է գե-

րազանցի oրենքnվ նախատեuված uահմանները: 

զ. Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակման միջnցների կիրառման բnվանդակnւթյnւնը չպետք է 

առնչվի իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման 

երևnւյթի էnւթյան հետ: 

է. Հատnւկ իրավական ռեժիմներnւմ կիրառվnղ քաղաքացինե-

րի իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման միջnց-

ների համաչափnւթյան մակարդակը, առանձին իրավակիրառ իրա-
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վիճակnւմ, չի կարnղ լինել միանման, քանի nր այն իրավիճակի յnւ-

րահատկnւթյnւնից կախված ենթակա է կառnւցվածքային վերլnւ-

ծnւթյան և հիմնավnրման: 

ը. Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահ-

մանափակման միջnցները կրnւմ են յnւրահատnւկ և ժամանա-

կավnր բնnւյթ, թnւյլատրելի են միայն հատnւկ իրավական ռեժիմնե-

րի գnյnւթյան ժամանակահատվածnւմ, ինչի պատճառnվ էլ կիրառ-

ման ենթական չեն unվnրական պայմաններnւմ: 

Միջազգային պրակտիկայի և գիտական գրականnւթյան վեր-

լnւծnւթյան nւunւմնաuիրnւթյnւնը վկայnւմ է հատnւկ իրավական 

ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացիների իրավnւնքների և ազա-

տnւթյnւնների uահմանափակման միջnցների nւunւմնաuիրnւթյան 

ժամանակ oգտագnրծվnղ տերմնինաբանnւթյան էական բազմազա-

նnւթյան մաuին (գnրծnւնակnւթյան uահմանափակnւմ, իրա-

վnւնքների և ազատnւթյnւնների ծավալի նեղացnւմ, իրավnւնքների 

իրականացման uահմանափակnւմ, unւբյեկտիվ uահմանադրական 

իրավnւնքների իրականացման կաuեցnւմ, իրավnւնքների և ազա-

տnւթյnւնների իրականացման արգելք, մարդnւն և քաղաքացnւն 

uահմանադրական կարգավիճակից բացառnւմ, իրավnւնքների և 

ազատnւթյnւնների սահմանափակում, իրավnւնքի և ազատnւթյան 

nլnրտnւմ պարտավnրnւթյnւններից նահանջnւմ և այլն): Արտ-

երկրnւմ արտակարգ իրավիճակի պայմաններnւմ հիմնականnւմ 

oգտագnրծվnւմ է «իրավnւնքների կաuեցnւմ» տերմինը nրպեu ժա-

մանակավnր բնnւյթի առանձնահատnւկ միջnց: 

Հատnւկ իրավական պայմաններnւմ քաղաքացիների իրա-

վունքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման էnւթյnւնը ժա-

մանակավnր միջnցների կիրառման մեջ է. 1) Քաղաքացիների կար-

գավիճակին առնչվnղ իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների ընդ-

հանnւր ծավալի նեղացnւմ, 2) Որnշակի գnրծnղnւթյnւնների իրա-

կանացման oրենuդրnւթյամբ uահմանված արգելքների կիրառnւմ, 
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3) Oրենuդրnւթյամբ uահմանված հավելյալ պարտավnրnւթյnւնների 

uահմանnւմ. 

Հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ քաղաքացինե-

րի իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման կարևnր 

չափանիշը իրավական oրինականnւթյան uկզբnւնքի ապահnվnւմն 

է, nրի իրականացnւմը թnւյլ է տալիu հատկnրnշել nղջամիտ, թnւյ-

լատրելի և անհրաժեշտ uահմանափակման uահմանները: 

«Քաղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմա-

նափակnւմ», «իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների նվազեցnւմ» 

հաuկացnւթյnւնները փnխկապակցված են, այդ իuկ պատճառnվ 

վերջիններիu իմաuտի և բnվանդակnւթյան գիտական հետազnտnւ-

թյnւնը պետք է իրականացվի համակարգված: Միաժամանակ, այդ 

հաuկացnւթյnւնները nւնեն uահմանադրաիրավական տարբեր 

իմաuտներ և բnվանդակnւթյnւն, այդ պատճառnվ էլ տարան-

ջատվnւմ են գիտական գրականnւթյան մեջ և չեն կարnղ դիտարկ-

վել nրպեu հnմանիշներ: 

Ինչպեu ցnւյց է տալիu պատմական և ժամանակակից փnրձը, 

չի բացառվnւմ հատnւկ իրավական ռեժիմների պայմաններnւմ քա-

ղաքացիների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների ավելի շատ uահ-

մանափակաման վտանգը` nրպեu պետnւթյան անհամաչափ ար-

ձագանք, նախապեu կազմակերպված, կnրծանարար nւժ nւնեցnղ 

միջազգային ահաբեկչnւթյnւններին և այլ հանցագnրծnւթյnւններին: 

Տվյալ դեպքnւմ uտեղծվnւմ է քաղաքացիական հաuարակnւթյան 

անվuտահnւթյան և շահերի անհավաuարակշռnւթյան առաջացման 

վտանգ: 

Գլnբալիզացման, միջազգային ահաբեկչnւթյան վտանգի և ազ-

գային շահերի պաշտպանnւթյան արդիականnւթյան մեծացման 

պայմաններnւմ նշված հանգամանքները uտեղծnւմ են քաղաքացի-

ների իրավnւնքների և ազատnւթյnւնների uահմանափակման հի-

մnւնքների, պայմանների և uահմանների իրավակարգավnրման 

իրականացման uնհրաժեշտnւթյnւն` պետnւթյան կnղմից նշված մի-
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ջnցների անհապաղ կիրառման դեպքnւմ համաչափnւթյան և oրի-

նականnւթյան uկզբnւնքներին հետևելnվ: 

 

THE ISSUES OF HUMAN STATUS UNDER SPECIAL  

GOVERNANCE REGIMES 
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Lecturer at the Chair of History and Theory of State and Law,  
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The article is dedicated to the issue of compatibility of the essence and 

content of rights and freedoms’ restriction, in the conditions of special legal 

regimes.  

In legal literature, the issue of the boundaries of restriction of citizens’ rights 

and freedoms in the conditions of special legal regimes, despite its theoretical and 

practical significance, is not studied enough.  

We believe, that the application of restrictive means of human’s or citizen’s 

rights and freedoms should be of a legal nature and should not exceed the 

boundaries prescribed by law. In order to better understand the idea of "legal" 

restriction of human rights and freedoms, the article presents the history of 

"legitimacy" as an important legal category, its development, the international 

practice, the viewpoints of international and national thinkers, as well as its 

connection to the exercise boundaries and the restrictions of citizens’ rights and 

freedoms. 

As a result of the study of historical and modern practices, in the conditions 

of special legal regimes the risk of further restriction of citizens' rights and 

freedoms becomes obvious, while the pursuit of symmetry by the state is the main 

condition to the settlement of the state of emergency and the reduction of the 

latter’s negative consequences, the applicable measures and legitimacy.    
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КОНЦЕПЦИЯ СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА ПРИ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

РЕЖИМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
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Статья посвящена вопросу совместимости сущности и содержания 

ограничения прав и свобод в условиях специальных правовых режимов. 

В юридической литературе вопрос о границах ограничения прав и 

свобод граждан в условиях специальных правовых режимов, несмотря на его 

теоретическое и практическое значение, недостаточно изучен. 

Мы считаем, что применение ограничительных мер в отношении прав 

и свобод человека или гражданина должно носить правовой характер и не 

должно выходить за пределы, установленные законом. Чтобы лучше понять 

идею «правового» ограничения прав и свобод человека, в статье представлена 

история «легитимности» как важной правовой категории, ее развитие, меж-

дународная практика, точки зрения международных и национальных 

мыслителей, а также как его связь с осуществлением границ и ограничением 

прав и свобод граждан. 

В результате изучения исторических и современных практик в усло-

виях особых правовых режимов становится очевидным риск дальнейшего 

ограничения прав и свобод граждан, а стремление государства к симметрии 

является основным условием урегулирования конфликта. чрезвычайное 

положение и уменьшение его негативных последствий, применимых мер и 

легитимности. 
 

Բանալի բառեր - մարդու իրավունքներ և ազատություններ, հատուկ 

իրավական ռեժիմներ, լեգիտիմություն, մարդու իրավունքների և ազա-

տությունների սահմանափակում, «Իրավական» սամանափակում, իրավա-

կան ռեժիմներ, օրինականություն, սահմանափակման վտանգ: 

Ключевые слова: Права и свободы человека, специальные правовые 

режимы, законность, ограничение прав и свобод человека, «правовая» 

блокада, правовые режимы, законность, опасность блокирования. 

Key words: Human rights and freedoms, special legal regimes, legitimacy, 

restriction of human rights and freedoms, "Legal" blockade, legal regimes, legality, 

Danger of blocking. 


