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ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Նարինե Դավթյան 

ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության 

ամբիոնի ասիստենտ, իրավ.գիտ.թեկնածու 
 

Իրավունքի կենսագործում իրավական հասկացության (տեսա-

կան կառույցի) քննարկումը փիլիսոփայական պատկերացումների 

խորապատկերում, իրավահասկացողության նորմատիվիստական 

և իրավաբանական վարկածների տեսանկյունից հնարավորություն 

է տալիս առաջ քաշելու տեսական այնպիսի մոտեցում, ինչպիսին է 

իրավունքի և դրանից տարբերակված դրական իրավունքի (օրենս-

դրության) կենսագործման հիմնախնդիրը: Այդ հիմնախնդրի լուծ-

ման մեթոդաբանական ուղղությունների հետազոտությունները 

հաստատեցին, որ մինչ այժմ իրավունքի տեսության մեջ որպես հո-

մանիշներ օգտագործվող «իրավունքի կենսագործում», «իրավունքի 

իրականացում», «իրավունքի նորմերի իրականացում», «օրենքի 

իրականացում» եզրույթների միջև պետք է դնել իմաստային տար-

բերություններ:  

Իրավունքը բազմակողմ, բազմատարր և բարդ երևույթ է, որն 

ընդգրկում է օրենքից տարբերվող իրավունքը (բնական իրավունքը 

կամ այլ կերպ հասկացված իրավունքը), դրական կամ օբյեկտիվ 

իրավունքը (օրենսդրությունը), ինչպես նաև սուբյեկտիվ իրավունք-

ները և պարտականությունները: Այս հանգամանքը պահանջում է 

«իրավունքի կենսագործում» հասկացությունն ընկալել և հասկանալ 

հենց իրավունքի նման բազմակողմանիության հաշվառմամբ և 

թվարկված տարրերից ամեն մեկի կենսագործման անհրաժեշտութ-

յունից ելնելով:  
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Այս հարցում պետք է ելնել իրականություն և հնարավորութ-

յուն հասկացությունների հարաբերակցությունից: «Իրավունքը, 

օրենսդրությունը և օրինականությունը՝ որպես որոշակի սկզբունք-

ների, նորմերի և պահանջների համակարգ, համարվում են օբյեկ-

տիվ իրողություն: Սակայն իրականում ոչ բոլոր գոյություն ունեցող-

ներն են կենսագործվում կյանքում: Պետք է տարբերել իրավական 

սկզբունքների, նորմերի և պահանջների գոյությունը դրանց գործո-

ղությունից»1:  

Իրավական կեցությունը (իրականությունը) կազմված է հնա-

րավորություններից, որոնցից ամեն մեկի իրականության վերածվե-

լը պայմանավորված է բազմաթիվ պատճառներով: Իրավական 

հնարավորությունը վերածվում է իրականության միայն համապա-

տասխան պայմաններում: Հետևաբար, անհրաժեշտ է նկատի ունե-

նալ, որ իրավունքը որպես հնարավորություն վերածվում է իրակա-

նության կենսագործման միջոցով: Նման հետևողական իրավաբա-

նական մեթոդաբանական-տեսական մոտեցման դեպքում նկատում 

ենք, որ իրավական կարգավորման կառուցակարգում առաջ է գա-

լիս երկմիասնական խնդիր: Առաջին՝ անհրաժեշտ է իրավունքի 

էությունը կենսագործել իրավական ձևերում, դրականացնել այն: 

Այդ խնդրի լուծման իրավաբանական ենթակառուցվածքային ձևն 

իրավաստեղծագործությունն է: Երկրորդ խնդիրը հանգում է արդեն 

սահմանված, պաշտոնական ձև ու համապարտադիրություն ձեռք 

բերած դրական իրավունքի կենսագործմանը (իրականացմանը): 

Այս խնդրի լուծման իրավական ընթացակարգային ձևերն են հա-

մարվում ավանդաբար քննարկվող չորս ձևը՝ օգտագործում, պահ-

պանում, կատարում, կիրառում: 

Իրավաբանական իրավահասկացողության, իրավունքի և 

օրենքի տարբերակման հայեցակարգերի, ինչպես նաև իրավունքի 

գերակայության հիմնարար սկզբունքի տեսական դիրքերից իրա-

                                                            
1 Տե՛ս Керимов Д.А., Методология права (Предмет, функции, проблемы 

философии права). М., Аванта+, 2000,էջ 278: 
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կանում առաջ է գալիս գործնական լուրջ խնդիր, այն է՝ իրավունքի 

որպես էության, սկզբունքի, գաղափարի կենսագործման հիմնա-

խնդիրը: Այդ խնդրի լուծումից հետո հասարակության առջև հառ-

նում է դրական իրավունքը հասարակական հարաբերություննե-

րում կենսագործելու խնդիրը: Այսպիսով, իրավունքի նորմերն իրա-

վաստեղծագործության միջոցով ձեռք են բերում իրավական ձև և 

այդ գործընթացն իրավունքի էության կենսագործում է այնպիսի 

իրավական երևույթում, ինչպիսին է իրավունքի ձևը: Հետևաբար, 

«իրավունքի կենսագործում» հասկացության տակ առաջին հերթին 

պետք է հասկանալ իրավաստեղծագործության միջոցով իրավա-

կան բնույթ ունեցող պաշտոնական ձևերի ընդունումը, դրանցում ի-

րավունքի էության, սկզբունքի, իդեալների, պահանջների ամ-

րագրումը: Այդ գործընթացի արդյունքում կենսագործվում են «հա-

սարակական հարաբերություններում պարունակվող և հանգա-

մանքներով օբյեկտիվ, տեղի ու ժամանակի պայմաններով բնական 

պահանջները, որոնք բխում են իրերի բնույթից»1: Այս գործընթացի 

ավարտից հետո իրավական կարգավորումը կանգ չի առնում, այլ 

շարունակում է իր գործողությունը՝ խնդիր ունենալով հասարակա-

կան հարաբերություններում, դրանց մասնակիցների վարքագծում 

կենսագործել դրական ձև, ամրագրում ունեցող իրավական նորմե-

րը: Այդպիսի կենսագործման ձևերն են օգտագործումը, պահպանու-

մը, կատարումը և կիրառումը: 

Իրավունքի կենսագործման այդ ողջ գործընթացն իր բոլոր ձևե-

րով կարելի է ամփոփել «իրավունքի կենսագործման իրավաբանա-

կան կառուցակարգ» հասկացության մեջ: Այս հասկացությունը 

իրավունքի տեսության մեջ արտացոլում է կոնկրետ իրավական 

համակարգում իրավունքի կազմավորումը, ձևավորումը, այնու-

հետև իրավունքի սուբյեկտների վարքագծում դրա կենսագործվելը, 

իրականանալը: Իրավունքի նման կերպով պատկերված կենսագոր-

                                                            
1 Տե՛ս В.В. Лазрев, “Реализация законодательной воли” / в кн. Общая теория 

права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева, -М., 2005, стр. 170: 
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ծումը տարբեր երկրներում տեղի է ունենում տարբեր կերպ՝ պայ-

մանավորված երկրի իրավական համակարգի առանձնահատկութ-

յունների հանրագումարով: Տարբերություններով հանդերձ իրա-

վունքի կենսագործման կառուցակարգը բոլոր իրավական համա-

կարգերում ներառում է երկու հիմնական գործընթաց՝  

1) իրավունքն օրենսդրության՝ իրավունքի պաշտոնական ձևե-

րում ամրագրված իրավական նորմերի վերածվելու, իրավունքին 

պաշտոնական-նորմատիվ որոշակիություն հաղորդելու կառուցա-

կարգ, որի իրականացման ձևն իրավաստեղծագործությունն է՝ իրեն 

բնորոշ միջոցներով1,  

2) դրական, սահմանված, պաշտոնական ուժ և հեղինակութ-

յուն ձեռք բերած իրավունքի իրականացման կառուցակարգը, որին 

բնորոշ ձևերն են օգտագործումը, կատարումը, պահպանումը, կի-

րառումը:  

Դրական իրավունքի իրականացման օրինակով իրավունքի 

ձևականացումը (դրականացումը) ևս կարելի է դիտարկել գործըն-

թաց (ընթացք) և արդյունք2:  

                                                            
1 Տե՛ս Проблемы общей теории государства и права. / Под. ред. В.С. Нерсес-

янца, М., 1999, էջ 245): Այս հասկացության կարևորությունն այն է, որ պա-

հանջները և պահանջմունքները, որ պայմանավորում են օրենքի և դրական 

իրավունքի ընդունումը, պետք է ընդունել ոչ թե բուն իրավաստեղծագոր-

ծության մեջ, այլ ավելի շուտ պետության սահմանած դրական իրավունքի 

օբյեկտներում և նպատակներում:  
2 «Իրավունքի ռեալիզացիայի» տեսության ձևավորման սկզբնական պահից 

սկսած և մինչ այժմ գրականության մեջ իրավունքի իրականացումը որպես 

գործընթաց և արդյունք, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերից դիտարկել են 

միայն դրական կամ պաշտոնական ձև ունեցող իրավունքի կենսագործ-

ման դիրքերից (տե՛ս Недбайло П.Е., Применение советских правовых норм. 

М., 1960; Лазарев В.В., Применение советского права. Казань, 1972: Дюрягин 

И.Я., Применение норм советского права. Свердловск, 1976:Лазарев В. В., Про-

белы в праве и пути их устранения. Казань, 1974; Вопленко Н.Н., Социа-

листическая законность и применение права, Саратов, 1983; Правопримене-

ние в советском государстве. М., 1985; Коренев А.П., Нормы административ-

ного права и их применение. М., 1987; Маликов М.К., Проблемы реализации 
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Իրավունքի կենսագործումը որպես գործընթաց իրավական 

կարգադրագրերի ստեղծման որոշակի ընթացակարգ է, իրա-

վաստեղծագործություն, որի միջոցով դրական ամրագրում են ձեռք 

բերում իրավունքի նորմերը: Այս տեսանկյունից իրավունքի կենսա-

գործման կառուցակարգն իր արտաքին հատկանիշներով իրա-

վաստեղծագործական ընթացակարգ է: Իրավունքի կենսագործման, 

ձևականացման գործընթացի արդյունքն իրավունքի դրական պաշ-

տոնական ձևերն են՝ որպես իրավունքի էության արտահայտութ-

յուն, ձևականացում, ամրագրում, ինչը նախադրյալ է հետագայում 

նորմում դրված նպատակին հասնելու միջոցով կենսագործել իրա-

վունքը որպես գերնպատակ1: 

Ասվածը հիմք է տալիս վստահաբար պնդելու, որ «իրավունքի 

կենսագործում» հասկացությունը լայն իմաստով ներառում է իրա-

վունքի օբյեկտիվ էության (սկբունքի, գաղափարի) իրավական ձևե-

րում կենսագործման գործընթացը՝ իրավաստեղծագործության 

ձևով, այնուհետև դրական իրավունքի կենսագործման (իրականաց-

ման) գործընթացը՝ օգտագործման, կատարման, պահպանման և 

կիրառման ձևերով, ինչի արդյունքում իրավունքը կենսագործվում է 

հասարակական հարաբերություններում և մարդկանց վարքա-

գծում, դառնում իրականություն, իսկ իրավական կարգավորումը 

հասնում է իր սոցիալապես օգտակար նպատակներին՝ իրավական 

հիմքերով կարգավորված հասարակական հարաբերություններին 

(իրավակարգին): Այս բնորոշումը հիմք է տալիս առաջ քաշելու լայն 

                                                                                                                               
права. Иркутск, 1988; Черданцев М.К., Проблемы реализации права. Ир-

кутск, 1988): Իրավունքի ձևականացումը կամ դրականացումը՝ որպես 

գործընթաց կամ արդյունք, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերից առաջին ան-

գամ դիտարկվում է սույն աշխատության մեջ:  
1 Տե՛ս Керимов Д. А., Методология права (Предмет, функции, проблемы 

философии права), М., Аванта+, 2000, էջ 305: Հետևում է, որ իրավաստեղծա-

գործության և դրական իրավունքի կենսագործման նպատակները, լինելով 

որոշակիորեն տարբեր, այնուամենայնիվ, միասնական են և սինթեզված: 
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կերպով հասկացված իրավունքի կենսագործման երկու ընդհանուր 

և հիմնական ձև.  

ա) իրավունքի կենսագործումն իրավաստեղծ գործունեության 

ձևով, որի արդյունքն իրավունքի էության ամրագրումն է իրավուն-

քի պաշտոնական-պետական ձևերում, իրավունքի վերածումն իրա-

վական ամրագրում ունեցող, ձևական-որոշակի նորմերի,  

բ) գործող դրական իրավունքի նորմերի կենսագործումը (իրա-

կանացումը) հասարակական հարաբերություններում՝ համապա-

տասխան ենթաձևերով: 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА КАК МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ СУЩНОСТИ ПРАВА В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Давтян Нарине 

Доцент кафедры теории и истории государства и права ЕГУ, 

кандидат юридических наук  
Понятие «реализация права» в широком смысле охватывает процесс 

реализации объективной сущности права (принципа, идеи) в правовых 

источниках путем правотворчества, за которым следует процесс реализации 

позитивного права в форме соблюдения, исполнения, использования и при-

менения правовых норм, что приводит к реализации права как в об-

щественных отношениях, так и в поведении субъектов, а правовое регулиро-

вание достигает своей общественно-полезной цели: регулирование общест-

венных отношений на правовой основе. 

 

REALIZATION OF THE RIGHT AS A MATERIALIZATION OF THE ESSENCE 

OF RIGHT IN PUBLIC RELATIONS. 

Davtyan Narine  

Associate Professor at YSU Chair of Theory and History of State and Law,  

Candidate of Law 

The concept of “realization of right” in a broad sense covers the process of 

realization of the objective essence of right (principle, idea) in the legal sources 

through legislation, followed by the process of realization of positive right in the 

form of compliance, enforcement, use and application of legal norms, which leads 

to the realization of right both in public relations and in the behavior of entities, 
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and the legal regulation achieves its public interest goals: regulation of the public 

relations on a legal basis. 
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