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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... մարդու իրավունքներ, մարդու իրավունքների հայեցա-
կարգեր, դասական, ոչ դասական և նոր (հետ) ոչ դասական տեսություններ, 
սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունք-
ներ:  

 
Իրավունքի հիմնախնդիրները հնագույն ժամանակներից հուզել են մարդ-

կությանը: Դարերի ընթացքում թե՛ Արևմուտքում և թե՛ Արևելքում ստեղծվել են 
իրավունքի բազմաթիվ և բազմազան տեսություններ: Այդ տեսությունները պայ-
մանականորեն կարելի է ստորաբաժանել հիմնականում երեք խմբի՝ բնական 
իրավունքի տեսություններ, նորմատիվիստական-էտատիստական տեսություն-
ներ և իրավունքի սոցիոլոգիական տեսություններ: 

Իրավական միտքը առավել մեծ զարգացում է ստացել հատկապես 
Արևմուտքում, սկսած հին հույներից, մինչև մեր օրերը, սակայն իրավունքի հիմ-
նախնդիրները մինչև օրս իրենց լիարժեք լուծումը չեն ստացել: 

Ժամանակին Ի. Կանտն (1724-1804) ուշադրություն է դարձրել այն բանին, որ 
իրավագետները չեն կարողանում բացահայտել ուսումնասիրության սեփական 
առարկայի բնույթն ու առանձնահատկությունները, և հեգնել է, թե իրավաբաննե-
րը դեռ փնտրում են իրավունքի իրենց բնորոշումը: Ակնհայտ է, որ իրավունքի 
տեսության հիմնախնդիրների լուծման բարդությունը պայմանավորված է ոչ այն-
քան իրավունքի միասնական բնորոշման բացակայությամբ, թեպետ նման բնորո-
շումն էլ խիստ կարևոր է, այլ սոցիալական կյանքի և այդ կյանքի վերաբերյալ 
պատկերացումների փոփոխականությամբ: 

Ներկայումս մարդկությունը թևակոխել է երրորդ հազարամյակ՝ հասնելով 
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և իրավական զարգացման բոլորովին 
նոր մակարդակի, որն էապես տարբերվում է անցյալի զարգացումներից։ Ժամա-
նակակից իրավական կյանքի փոփոխությունները պահանջում են հստակ պատ-
կերացում կազմել իրավունքի և իրավական իրականության վերաբերալ, ինչպես 
նաև վերջինիս վրա ներազդելու նոր միջոցներ ու ուղիներ փնտրել։ Այս կամ այն 
կոնկրետ հասարակությունում իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեության 
մակարդակն ու արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված են իրավուն-
քի տեսական հարցերի լուծման բնույթով և մակարդակով։ Սակայն իրավունքի 
առկա տեսությունները շեշտադրում և կարևորում են իրավունքի այս կամ այն 
կողմը միայն, փոխադարձաբար ժխտում են միմյանց, հակասական դրույթներ են 
պարունակում, յուրովի են պատկերացնում և մեկնաբանում իրավունքն ու իրա-
վական իրականությունը, հետևաբար, սեփական ուսումնասիրության օբյեկտն ու 
առարկան։ 
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Իրավունքի զանազան տեսությունները ո՛չ առանձին-առանձին, ո՛չ էլ միա-
սին չեն կարող ամբողջական պատկերացում տալ իրավունքի, մարդու իրավունք-
ների վերաբերյալ։ 

Ակներև է, որ իրավաբանական գիտությունը ներկայումս գործ ունի մարդու 
իրավունքների մասին առնվազն երեք՝ դասական, ոչ դասական և նոր (հետ) ոչ 
դասական տեսությունների հետ [19, 125-132]։ 

Այս տեսություններից յուրաքանչյուրը հենվում է օբյեկտի մասին գիտելիք-
ների որոշակի ծավալի վրա, սահմանափակված է նախնական բազային դրույթ-
ներով (պարադիգմերով), ունի իրավունքների բացատրության իր սխեմաները, 
օգտագործում է մտածողության առանձնակի ոճ։ Այդ իսկ պատճառով գիտական 
միտքը գործում է որոշակի տարածության մեջ։ Այսպես, օրինակ, դասական տե-
սությունը մարդու իրավունքները բացատրում է անհատականության դիրքերից, 
իրավունքների սահմանումներում պահանջում է միանշանակություն և ճշմարիտ 
է համարում միայն մի նկարագրություն։ Ոչ դասական տեսությունն իրավունքնե-
րը դիտարկում է որպես ոչ միայն անհատի հնարավորություններ, այլև որպես 
հասարակական խնդիրներ, ընդ որում, հաշվի առնելով հետազոտողի կողմից իր 
առարկայի շարադրման ընթացքում նրա գիտական հայացքների, նախասիրու-
թյունների և աշխարհայեցողության ազդեցությունը, և այդ իսկ պատճառով ճա-
նաչում է իրավունքների առնվազն երկակի նկարագրություն (օրինակ՝ ազատա-
կան և սոցիալիստական դիրքերից)։ 

Հետոչդասականությունը (ժամանակակից) տեսությունը զարգանում է բնա-
կան և պրագմատիկ հայեցակարգերի հիման վրա։ 

Մարդու իրավունքների յուրաքանչյուր տեսություն առաջ է եկել պատմա-
կան որոշակի փուլում և ինքնահաստատվել է իր նախորդի քննադատության ըն-
թացքում։ Այսպես, դասական տեսության ուրվագծերը պարզ դարձան 17-18-րդ 
դարերում Արևմուտքի փիլիսոփայական-իրավական դոկտրինայի շրջանակնե-
րում [5, 296-315]։ Այն ժամանակ ընթանում էր հասարակության մեջ ինդուստրաց-
ման և նորացման գործընթացների իմաստավորում, կապիտալիստական հարա-
բերությունների կայացման հետևանքով պահանջարկ ստացան ինքնուրույն անձը 
և սեփականատեր անհատը։ Այն ժամանակվա գիտական գիտելիքները հասկաց-
վում էին որպես օբյեկտիվ իրականության ստույգ արտացոլումը, և համարվում 
էր, որ մարդու իրավունքների տեսությունը համահունչ է արտահայտում այդ ըն-
կալումը [10, 30]։  

Ոչ դասական տեսության ծագումը կապված է 20-րդ դարասկզբի հասարա-
կական հարաբերությունների թափ առնող սոցիալականացման և կոլեկտիվաց-
ման հետ։ Արձանագրելով նոր իրավիճակը՝ ոչ դասական տեսությունը մարդու 
իրավունքների հիմնախնդիրը դիտարկեց նոր դիրքերից՝ որպես համահասարա-
կական խնդրի։ Այն լրացրեց և ընդլայնեց օբյեկտիվ ընկալումը, նրա կազմի մեջ 
ներմուծեց իրավունքների նոր դաս. իրավունքներ, որոնք ծնունդ էին մի շարք 
սուբյեկտների համատեղ գործողությունների (սոցիալ-տնտեսական իրավունք-
ներ)։ Գիտական մտածողությունը գիտակցեց ձևակերպվող տեսության կախվա-
ծությունն այն գաղափարներից, դրույթներից և արժեքներից, որոնց որդեգրել են 
հետազոտողն ու գիտական հանրությունը (սուբյեկտիվության ազդեցությունը), և 
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որոնք ճշմարտացի են համարել մարդու իրավունքների տարբեր մոտեցումներ 
(ազատականության, սոլիդարիզմի, սոցիալ-դեմոկրատիայի, անարխիզմի, ֆենո-
մենոլոգիայի, էկզիստենցիալիզմի, հոգեվերլուծության, պրագմատիզմի, կենսա-
փիլիսոփայության տեսություններ և այլն): 

20-րդ դարի վերջին տեխնածին քաղաքակրթության ճգնաժամի, ինչպես նաև 
գլոբալացման գործընթացների ճնշման տակ սկսեց ձևավորվել մարդու իրա-
վունքների հետ ոչ դասական տեսությունը, որի հիմքը կազմում է ամբողջականու-
թյան մեթոդաբանությունը [12, 8-21]: Ի տարբերություն դասական և ոչ դասական 
մեթոդաբանության բաժանմանը, վերլուծման մասնատման և ինքն իր մեջ (դիս-
ցիպլինարային) պարփակման, այն ցուցադրում է համալիրության, սինթեզայնու-
թյան, տրանսդիսցիպլինայնության գծեր և արտացոլում է «գիտության տարբեր 
բնագավառների միասնականության և փոխկապվածության ամրապնդման» գի-
տական ընդհանուր միտումը [16, 279]: Դրա զարգացումն ընթանում է ինչպես 
իրավաբանական հիմնադրույթների ներդիսցիպլինային վերակառուցման, այն-
պես էլ իրավագիտությանը հարակից այլ գիտությունների համապատասխան 
տվյալների օգտագործման շնորհիվ: Իրավունքների էության հասկացությունն 
այսօր հնարավոր է դառնում վերացականության այն մակարդակով, որում իրա-
վագիտության հասկացությունները տեսականորեն ընդհանրացվում են քաղաքա-
գիտության, էթիկայի, պատմության, բնապահպանության, հոգեբանության, 
տնտեսագիտության, հասարակական և հումանիտար այլ գիտությունների կատե-
գորիաների հետ: Առանձին վերցրած իրավաբանական մոտեցումը թեև արտա-
հայտում է մարդու իրավունքների գոյի էական առումը, այնուամենայնիվ, ունակ է 
բացատրելու միայն առանձին օրինաչափությունները: 

Այսօր մարդու իրավունքների երեք հայեցակարգային-տեսական մոտեցում-
ներն էլ գոյատևում են միասին, շարունակում են զարգանալ, այս կամ այն տարբե-
րակներով արտահայտվում են հետազոտություններում և ուսումնասիրություն-
ներում: Դրա հետ մեկտեղ դրանցից ոչ մեկը չի ոչնչացնում մյուսի առանձնա-
հատուկ ռացիոնալությունը, յուրաքանչյուրը մեկնաբանում է իրավունքները որո-
շակի տեսանկյունից և պահանջարկ է ունենում ըստ հետազոտողների և տարբեր 
օգտվողների գաղափարական նախասիրությունների: Այսպես, ազատական և 
նեոազատական գաղափարների կողմնակիցները գերադասում են դասական 
տեսության հիմնավորումները, սոցիալիստական և սոցիալ-դեմոկրատական հա-
մոզմունքների կողմնակիցները գերադասում են ոչ դասական հիմնավորումները, 
իսկ կուլտուրոլոգիական և ունիվերսալիստական հայացքների համախոհները 
հենվում են հետ ոչ դասական փաստարկների վրա: 

Բոլորովին չնսեմացնելով դասական և ոչ դասական տեսությունների դերն 
ու նշանակությունը մարդու իրավունքների մասին ժամանակակից հայեցակարգի 
ձևավորման ու զարգացման գործում, այնուամենայնիվ, գտնում եմ, որ գիտական 
և պրակտիկ հրատապ հիմնահարցերն այսօր առավել լիարժեք հնարավոր է լու-
ծել իրավունքների «հետ ոչ դասական» տեսության հիման վրա: Այս եզրակացու-
թյունն ապացուցվում է տեսություններից յուրաքանչյուրի բովանդակային և մե-
թոդաբանական առումների վերլուծությամբ: 

Մարդու իրավունքների դասական մոդելի կողմնորոշումները սերտորեն 
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շաղկապված են անհատականության, ազատականության, բնական-իրավական 
և պոզիտիվիստական հայացքների հետ: 

Պատմականորեն առաջինը հանդիսացող դասական տեսությունը մի կողմից 
կենսագործել է ХУП-ХУШ դարերի ռացիոնալիստական մտածողության կարգա-
խոսները (մարդկանց և հասարակական հարաբերությունների անհատականաց-
ման, ապակրոնացման, ազատականացման, ռացիոնալացման մասին և այլն), 
իսկ մյուս կողմից՝ զարկ տվեց անհատի՝ որպես տեխնածին արժեքների ստեղծո-
ղի ու սպառողի, ձևավորմանն ու զարգացմանը: 

Դասական տեսությունը «ատոմիստական-անհատական» մեթոդներով [4, 
213] նկարագրում է իրավունքները որպես ինչ-ինչ բաներ, որոնք պատկանում են 
մարդ- անհատին, որը, բացի հասարակականից, ունի նաև ինքնուրույն գոյություն 
և, ինչպես համարվում է, իրենից ներկայացնում է հասարակական դաշինքի ան-
կյունաքար: Իրավունքները կցվում են անհատի յուրահատուկ հատկությունների՝ 
առանձնացվածության, հույսն իր վրա դնելու, հաջողություններով հրապուրվելու 
ձևավորմանը: Իրավունքները փորձում են մարդուն «դուրս հանել» զանգվածից, 
ձերբազատել նրա ինքնուրույնությունն ու բացառիկությունը, ինքնագիտակցու-
թյունն ու պատասխանատվությունը: Մարդու իրավունքների դասական տեսու-
թյունը հայացք է այդ իրավունքները կրող մարդկանց վրա՝ որպես ուժեղ, անկախ 
և գործուն սուբյեկտների: Այդ իսկ պատճառով իրավունքները այս մոդելում ըն-
կալվում են որպես անհատի հնարավորություններ, որոնք բխում են նրա ինքնա-
գործունեությունից: 

Դասական իրավունքների ցանկը սահմանափակվում է գերազանցապես 
անհատական և քաղաքական, վառ արտահայտված անհատական երանգավո-
րում ունեցող ազատությունների համալիրով: Դրանք թույլ են տալիս անհատին 
«թաքնվել» մյուս մարդկանցից իրեն «տրամադրված» ազատության սահմաննե-
րում: Անհատականության կողմից գործնականորեն մինչև ծայրահեղության 
հասցված ազատության և անձի ինքնավարության՝ որպես իրավունքների նախա-
հիմքի, դրույթն այդ իրավունքները հասնում է մի սահմանագծի, որի հաղթահա-
րումը հղի է իրավունքների կողմից դրանց սոցիալական գործառույթների իրա-
կան կորստով: 

Դասական տեսության շրջանակներում մարդու իրավունքները ենթադրվում 
են որպես բնական, անօտարելի և սրբազան, դրանք օբյեկտիվորեն գոյություն 
ունեն որպես մարդու ծննդյան հետևանք, արտահայտում են նրա կոնստիտուտիվ 
հատկությունները և գոյի սոցիալական-բնական պայմանները: 

Համարվում է, որ իրավունքների օրենսդրական արձանագրումը ստեղծում է 
երաշխիքների համակարգ և ապահովում է իրավունքների անխափան իրագոր-
ծումը: Այն, ինչն արգելված չէ օրենքով, թույլատրվում է: Իրավունքների օրենս-
դրական ամրագրումը նշանակում է, որ ընթանում է քաղաքացիական հասարա-
կության կայացում, որում պետական իշխանությունը ստիպված է իր հարաբերու-
թյունները քաղաքացիների հետ իրավական հողի վրա կառուցել: Այնուամենայ-
նիվ, պաշտպանելով քաղաքացուն պետական իշխանության հնարավոր 
ոտնձգություններից, մարդու իրավունքները միաժամանակ հակադրեցին այդ եր-
կու սուբյեկտներին՝ խորացնելով փոխադարձ խորթությունր: Դասական պարա-
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դիգմը սահմանափակում է իրավունքների գործողության ծավալը պետական իշ-
խանության և անհատի հարաբերություններով և չի տարածվում իշխանական այլ 
սուբյեկտների հետ անհատի սոցիալական կապերի վրա: Այս իմաստով մարդու 
իրավունքները պատնեշում են պետության կամայականությունը՝ շրջափակելով 
մարդկանց կենսատարածքը արտաքին միջամտություններից ու պետական գոր-
ծակալների հարկադրանքներից: 

Իմացաբանական առումով դասական մոտեցումը մարդու իրավունքների 
հանդեպ այսօր դեռ ամբողջովին չի սպառել իրեն: Դրա արդյունավետությունն 
ակներև կերպով դրսևորվում է այն հետազոտություններում, որոնք ուղղված են 
իրավունքների հետզհետե խորացող, նեղացող և մեկուսացող հատվածների ճա-
նաչմանը, որոնք թույլ են տալիս ճշգրտել և ավելի նուրբ կերպով երանգավորել 
այս երևույթի՝ որպես ճյուղային իրավաբանական ճանաչողության օբյեկտի 
առանձին գծերը: Դրա հետ մեկտեղ նկատելի են նաև բացասական պահերը, դա-
սական «տեսողության» անբավարարությունը ժամանակակից իրավիճակների 
նկարագրման համար: 

Դասական գիտական մտածողությունը (և ոչ միայն իրավաբանականը), ընդ-
հանուր առմամբ, բնորոշվում է համակարգային որոշակի ճգնաժամով, քանի որ 
օբյեկտների ճանաչումը իրականացնում է «գործնական և կառուցվածքայնորեն 
կենտրոնացված փակ համակարգերի վերացականացնող մոդելավորման ճանա-
պարհով» [2, 11]: 

Դասական մեթոդաբանությունն օգտագործում է մարդու իրավունքների ծագ-
ման պատճառների գծային, խիստ միանշանակ դետերմինացված (պատճառա-
բանված) բացատրություն: Սրանից հետևում են պնդումներ ոչ արևմտյան երկրների 
կողմից այս ինստիտուտի փոխառման աննպատակահարմարության մասին, քանի 
որ այդ երկրներում բացակայում է, ինչպես կարծում են, հասարակության անձնա-
կենտրոն կազմակերպման պատմական փորձը: Կամ մեկ այլ, սակայն նույն ոճի եզ-
րահանգում, մարդու իրավունքները պետք է տարածվեն Արևմուտքից ողջ աշխար-
հով, սակայն ոչ միևնույն ձևով և եվրոպական սխեմայով [8, 97-111; 18, 57]: Սակայն 
նման պնդումները հակասում են արդի իրողություններին: Միանգամայն տեսա-
նելի է, որ ոչ արևմտյան երկրները անսքող հետաքրքրություն են տածում մարդու 
իրավունքների վերաբերյալ և փորձեր են կատարում դրանք գործնականորեն 
ընդունելու ուղղությամբ, ընդ որում դրանց մեջ որոշակի սրբագրումներ անելով: 
Դասական հայեցակարգը սահմանափակված է այն մտայնությամբ, ըստ որի մար-
դու իրավունքները հակադրում են միմիայն պետությանը:  

Սակայն այն աչքաթող է անում այն, որ սոցիալական բեմում գոյություն ունեն 
իշխանական այլ սուբյեկտներ, որոնց դրսևորումները համարվում են ոչ պակաս 
վտանգավոր մարդու, նրա կյանքի, առողջության ու իրավունքների համար: 
Օրինակ՝ «Մարդասիրական ներխուժումներ» իրականացնող պետությունների 
խմբավորումները, ծայրահեղական ահաբեկչական գործողությունները և այլն: 

Մարդու իրավունքների հանդեպ դասական հայացքը հանգում է իրավաբա-
նական տեսակետին, այն մեկնաբանում է «իրավունքներ» եզրույթը բացառապես 
դրա պոզիտիվիստական-իրավաբանական առումով, հասկանում է մարդու իրա-
վունքի մասին նորմերը միայն որպես կանոն-սանկցիաներ: Ընդ որում, մերժվում 
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են մարդկային արժանապատվության պահպանման ավելի մեղմ բարոյաէթիկա-
կան տարբերակները կամ ոչ արևմտյան երկրների կողմից այսօր առաջարկվող 
ընկալումը, ըստ որի՝ իրավունքի մասին նորմերը պետք է դիտվեն ավելի շուտ 
որպես կանոն-մոդելներ: 

Դասական մեթոդաբանությունը կողմնորոշված է գիտական ճշմարտության՝ 
որպես այդպիսին որոնումների ուղղությամբ՝ մոռանալով բարոյական սահմանա-
փակումների և այս կամ այն եզրահանգումների (օրինակ՝ մահապատժի, էվթա-
նազիայի (մահվան արագացման), կլոնավորման, հումանիտար ներխուժման) վե-
րաբերյալ գիտության պատասխանատվության մասին: 

Նկարագրելով մարդու իրավունքները որպես օբյեկտ, որը գոյություն ունի 
խստորեն տրված կոորդինատների համակարգում, միանշանակ պատճառա-
հետևանքային կախվածություններով, դասական տեսությունը հավակնում է 
միակ ճշմարտացի մոտեցման դերի, որը երաշխավորում է միակ ճշմարիտ տե-
սության կառուցումը և, բնականաբար, մարդու իրավունքների միակ հնարավոր 
հասկացությանը: 

Այն մերժում է իրավունքների ցանկի (կատալոգի) նմանությամբ պարտակա-
նությունների և պատասխանատվության ստեղծումը, քանզի չի հավատում, որ 
իրավունքներն ու պարտականությունները կարող են գոյություն ունենալ միատեղ 
որպես իրավապարտականություններ: 

Դասական տեսությունը «իսկական», «ճշմարտացի» է համարում միայն քա-
ղաքացիական ու քաղաքական իրավունքները, նրանց գենետիկ բնության մեջ 
հայտնաբերելով միմիայն իրավաբանական հատկություններ: Մյուս բոլոր «իրա-
վունքները» նա համարում է արտոնություններ [9, 121-122]: 

Դասական մոտեցումը թերահավատորեն է վերաբերվում մարդու իրավունք-
ների սինթեզված համընդհանուր հայեցակարգի ձևակերպմանը համարելով, որ 
որպես այդպիսին կարող է հանդես գալ միայն արևմտյան մոդելը (եվրակենտրոն 
դիրքորոշման դրսևորում): Բացասական վերաբերմունք ունի այն նաև մարդու 
իրավունքների սոցիոմշակութային ձևափոխումների գոյության հնարավորու-
թյանը: 

Դասական տեսությունը մարդու իրավունքների «բուրժուական» նկարա-
գրություն է [6, 5], որը որպես հիմնաքար է ընդունում «տնտեսական մարդուն՝ 
մասնավոր սեփականության նրա առաջնային իրավունքով»: Դասական մոդելի 
«տնտեսակենտրոնությունը» և շահը (ուտիլիտարիզմը) նսեմացնում են մարդու 
իրավունքների հոգևոր բաղադրամասը, իսկ արևմտյան և գիտատեխնիկական 
առաջընթացի իդեալները, ընդհանուր առմամբ, նվազեցնում են «իրավունքներով 
օժտված մարդու» պատկերի գրավչությունը ողջ աշխարհին ներկայացնելու գոր-
ծում: Դասական հայացքն աջակցում է իրավունքների անհատականացմանը, 
քանզի վերջինս նպաստում է նորամուծություններին և տեխնոլոգիական առաջ-
ընթացին: Սակայն այն «չի տեսնում», որ անհատականացումը ներթափանցում է 
նաև սոցիալական կազմակերպության ոլորտ, հանգեցնում է սոցիալական կապե-
րի թուլացմանը, ուռճացնում է ըստ ընտրության մարդկային շփումները՝ դրանով 
իսկ օտարելով քաղաքացուն պետությունից ու հասարակությունից և առաջացնե-
լով հոգեբանական հիմնախնդիրներ: 
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Մարդու իրավունքների դասական մեկնաբանությունը իրականացվում է 
անտրոպոցենտրիզմի, մարդու առանձնակիության, բացառիկության տեսքով, 
որպես նրա «վերամբարձություն» մյուս ամբողջ աշխարհի հանդեպ: Շրջապատող 
բնությանը որպես նվաճման և տիրապետման ենթակա և իշխանություն ապահո-
վող ինչ-որ բանի վերաբերելը կտրատում է մարդու էվոլյուցիոն կապերը, շեղում է 
նրա ուշադրությունը սեփական մարդկային բնության կատարելագործումից [17, 
107-181; 11, 339]: Արդյունքում այս ամենը ապամարդկայնացնում է մարդու իրա-
վունքների բովանդակային կողմը: 

Ոչ դասական մեթոդաբանությունը նախորդից տարբերվում է նրանով, որ, 
հակառակ «միակ ճշմարտացի տեսության», հնարավոր է համարում իրավունքնե-
րի նաև այլ տեսական նկարագրման ճշտություններ, ընդ որում ենթադրելով, որ 
դրանցից յուրաքանչյուրում պարունակվում է օբյեկտիվորեն ճիշտ գիտելիքի 
տարր [14, 622]: 

Ռացիոնալիստական դասական հայեցակարգում իշխում է օբյեկտը, որը 
նկարագրվում է անհատի հնարավորությունների տեսանկյունից որպես նրա 
անձնական ունակություն իրապես ունենալ իրավունքներ և կենսագործել կամ 
չկենսագործել դրանք: Մարդու իրավունքների ոչ դասական հայեցակարգում 
մարդու իրավունքները ներկայացվում են անհատի հանդեպ «արտաքին» 
դիրքերից որպես նրա հնարավորություններ, որոնք նա ձեռք է բերում շնորհիվ 
այլ սուբյեկտների (առանձին անձանց, սոցիալական խմբերի, պետության) ջանքե-
րի: Դրա հետ մեկտեղ ոչ դասական տեսությունը չի մերժում դասական մոտեց-
ման բացատրությունները, այլ լրացնում և ընդլայնում է օբյեկտի հասկացումը: 

Մարդու իրավունքների մասին ոչ դասական, այլընտրանքային պատկերա-
ցումն առաջացել է 19-20-րդ դարերի սահմանագծին հասարակության մեջ թափ 
առնող սոցիալականացման գործընթացների ազդեցությամբ [3, 180-188]: Դասա-
կան մոտեցումը՝ կապված ազատ և ուժեղ անձնավորության հաստատման հետ, 
քննադատության ենթարկվեց, քանի որ պրակտիկան առարկայորեն ցույց տվեց, 
որ ազատությունից օգտվելը կարող է ամբողջապես կաթվածահարվել նյութական 
միջոցների թերությունների հետևանքով: Հասարակությունը պահանջեց, որ պե-
տությունն իր վրա վերցնի սոցիալական գործառույթների պատկառելի մասը և 
ծառայություններ մատուցի սոցիալապես անապահով խավերին: Դա նշանակում 
է, որ լսելի դարձան ու տեղ հասան անհատների սոցիալ-տնտեսական բողոքներն 
ու հավակնությունները, և դրանց ձևակերպումը իրավաբանական իրավունքների 
տեսքով դարձավ անհրաժեշտություն [13, 4]: 

Այս հանգամանքների ազդեցության ներքո ոչ դասական տեսությունը վերա-
կառուցեց մարդու իրավունքների մի շարք հիմնադրույթներ, առաջին հերթին 
նրանք, որոնք հիմնավորում էին սոցիալ-տնտեսական իրավունքները: Արդյուն-
քում այդ տեսությունը քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքները բնորոշեց 
որպես անհատին պետության կամայականությունից պաշտպանելու միջոց, իսկ 
սոցիալական և տնտեսական իրավունքները դիտեց որպես անհատի կողմից պե-
տությունից օգնություն ստանալու միջոց: Եթե որպես առաջինների նպատակ 
նշվել է հնարավորությունների հավասարությունը, ապա երկրորդները հանգեց-
վում են արդյունքների հավասարեցմանը: Եթե քաղաքական և քաղաքացիական 
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իրավունքները կապվում են անձի ազատ ինքնաիրագործման պայմանների և 
պահանջների հետ, ապա սոցիալ-տնտեսական իրավունքները նույնացվում են 
անհատի կողմից սոցիալական բարիքներից օգտվելու հնարավորության հետ, ին-
չը կարող է ապահովել նրա մարդկային արժանապատիվ գոյությունը, որը համա-
պատասխանում հասարակության կողմից հասած նյութական բարեկեցության 
աստիճանին: 

Արդյունքում` ակներև դարձավ, որ սոցիալ-տնտեսական իրավունքները 
մարդուն կախման մեջ դրեցին պետությունից, այսինքն խարխլեցին դրանց ծնած 
սկզբնական գաղափարի հիմքը` ձերբազատել անհատին պետության կամայա-
կան հայեցողություններից: Սակայն այս բացասական պահն իր շարունակու-
թյունն ունեցավ մարդու իրավունքների դրական նոր հատկանիշների առաջաց-
ման առումով, իրավունքները ընդլայնեցին իրենց սոցիալական տարածքը` ստի-
պելով պետությանն օգնել հասարակության թույլ անդամներին: Տեղի ունեցավ 
հրաժարում անհատի և իշխանության հակամարտությունից, նվազեց նրանց հա-
րաբերությունների հակադրվածության աստիճանը: 

Բացի այդ, սոցիալ-տնտեսական իրավունքները նշանավորեցին ևս մեկ 
կարևոր փաստ: Դրանք նպաստեցին հասարակության և իշխանության բարոյա-
կանության ընդհանուր մակարդակի բարձրացմանը, հասարակության հումանի-
զացմանը [7, 6]: 

Պետության ինքնապարտավորումը սոցիումի կարիքավոր անդամին ոչ հա-
մարժեք հիմքերով նյութական բարիքների որոշակի ծավալ տրամադրելու վերա-
բերյալ նշանակում է յուրաքանչյուր մարդու արժեքի ճանաչում, բոլորին պահպա-
նելու ցանկություն, ինչպես նաև յուրաքանչյուր անհատի պահպանմանն ու զար-
գացմանն ուղղված պետական խնդրի գիտակցում: 

Մարդու իրավունքների սոցիալականացված պատկերը էլ ավելի ուժեղաց-
րեցին կոլեկտիվ իրավունքների կողմից դրված սոլիդարիստական (համերաշխա-
կան) պահանջները: Համերաշխական (ժողովուրդների, էթնիկական, լեզվական, 
կրոնական և այլ փոքրամասնությունների) իրավունքների հռչակումը, խմբային 
իրավունքների (կանանց, անչափահասների, զառամյալների, հաշմանդամների, 
երեխաների, փախստականների, գործազուրկների և այլն) ճանաչումը, «դրական 
խտրականության» քաղաքականության որդեգրումը, ընդհանուր բարիքի մասին 
հոգալու ճանապարհով անհատական շահերի բավարարման օպտիմալացումը՝ 
այս ամենն արմատապես փոխեց մարդու իրավունքների ընկալումը: Ոչ դասա-
կան տեսությունը հրաժարվեց մի շարք հնացած կանխադրույթներից: 

Ոչ դասական մոդելը նախևառաջ ընդլայնեց իրավունքների ցանկը: Բացի 
քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքներից, առանձնացան սոցիալ-տնտե-
սական և մշակութային իրավունքների խումբը, ինչպես նաև ժողովուրդների, 
փոքրամասնությունների, սոցիալական խմբերի իրավունքները [1, 180-189]: Սա-
կայն կարևորը ոչ թե իրավունքների զուտ քանակական աճն էր, այլ այն, որ փոխ-
վեց մարդու իրավունքների աշխարհահայեցողությունը, այլ տեսք ստացավ 
նրանց բացատրության ուրվագիծը: Ոչ դասական մտածողությունը մարդու իրա-
վունքների պատկերը ներկայացրեց ոչ թե անհատականության տեսանկյունից 
(ինչը բնորոշ էր դասական տեսության հիմնական մեթոդիկային), այլ հասա-
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րակության և պետության խնդիրների, կոլեկտիվ ջանքերի շնորհիվ յուրաքանչ-
յուր առանձին մարդու մասին հոգալու դիրքերից, ինչը, անշուշտ, առաջադիմա-
կան քայլ հանդիսացավ հնարավորություն տալով նոր, հավելյալ ռեսուրսներ 
կենտրոնացնել մարդու պաշտպանվածության և ապահովվածության հիմնահար-
ցերը լուծելու համար: 

Ոչ դասական հայեցակարգը հաշվի առավ անհատական շահերի պաշտպա-
նության կոլեկտիվ ձևերի հնարավորությունները: Հռչակելով մարդու և ժողո-
վուրդների իրավունքները՝ այն բևեռեց ոչ միայն արևմտյան ժողովուրդների 
ուշադրությունը և հետաքրքրեց նրանց, սկսեց աստիճանաբար ներթափանցել 
նրանց սոցիալ-մշակութային կարծրատիպերի մեջ: 

Բացի այդ, ոչ դասական տեսությունը հեռացավ ձևական հավասարության 
սկզբունքին անշեղորեն հետևելուց, քանզի, ինչպես ցույց տվեց պրակտիկան, այդ-
պիսի ձևական հավասարության սկզբունքը, մինչև վերջ իրականացված լինելով 
փաստորեն հավասար և ոչ հավասար մարդկանց հանդեպ, ծնում է որոշակի 
անարդարություն: Մարդու իրավունքների ոչ դասական տարբերակը «շերտավո-
րեց» իրավունքների համակարգը և արտոնյալ իրավունքներ-արտոնություններ 
ստեղծեց բնակչության այն խմբերի համար, որոնք ակներևաբար չեն կարող հա-
մարվել ուժեղ, հաջող, ինքնուրույն, գործունյա և ակտիվ: 

Սակայն ոչ դասական տեսությունն էլ ունի իր թերությունները: Դրանցից 
գլխավորն այն է, որ սոցիալ-տնտեսական և կոլեկտիվ հավակնությունների` 
որպես իրավաբանական իրավունքների ճանաչումը, հանգեցրեց մարդու իրա-
վունքների նախկինում միասնական համակարգի բևեռացմանը, նրա ներսում 
ստեղծեց «լարվածության գոտի», առաջ բերեց «իսկական» և «կարծեցյալ» իրա-
վունքների գոյության մասին կարծիք: 

Բացի այդ, երևան եկան պահանջներ առաջին պլան մղելու կոլեկտիվ իրա-
վունքը, ինչը բավական վտանգավոր է, քանզի դրանց առաջնություն տալը և գե-
րակայությունը սպառնում է կլանել անհատին: Բոլորի համար բարիքի միջոցով 
անհատական շահերի ապահովումն առաջ է բերում անհատական հատկանիշնե-
րի տիպավորում, նվազեցնում է բազմազանությունը և կրճատում ստեղծագործա-
կան նախաձեռնությունները: Այս ամենը բացասական ազդեցություն է գործում 
հասարակության ներուժի ողջ զարգացման, դրա դինամիկայի վրա: Այսպիսով, ոչ 
դասական տեսությունը էլ ավելի բարդացրեց անհատականի և հավաքականի 
միջև ներդաշնակության և հավասարակշռության որոնումները, ինչի պատճառով 
իրավունքների ընդհանուր համակարգի ներսում էլ ավելի աճեց լարվածության 
մակարդակը: 

Գոյություն ունի ևս մեկ բացասական հանգամանք: Իր քաղաքացիների հան-
դեպ պետության չափից ավելի հոգածությունը, քաղաքացիներին ընդլայնված ծա-
վալի սոցիալ-տնտեսական իրավունքների տրամադրումը կարող է հանգեցնել 
միանգամայն հակառակ արդյունքի, քան այն, որին ձգտում է մարդու իրավունք-
ների գաղափարը: Սկսում է աճել պատերնալիզմը, ծաղկում է խնամակալությու-
նը, գնալով պետությանը ներկայացվում են նորանոր պահանջներ (իսկ պետու-
թյունն օբյեկտիվորեն չի կարողանում դիմակայել այդ ճնշմանը): Արդյունքում հա-
սարակական ասպարեզում հայտնվում են գերլարված պետություն և նյութապես 
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ու անձնապես ստրկացված ու կախյալ անհատ, այսինքն հասարակական կազ-
մակերպության հենց այն տիպը, որի դեմ ի սկզբանե հանդես են գալիս մարդու 
իրավունքները: 

ՀետՀետՀետՀետ    ոչոչոչոչ    դասականդասականդասականդասական    տեսություննտեսություննտեսություննտեսությունն արտացոլում է ոչ այնքան մարդու իրավունք-
ների զարգացումը իրականության մեջ, որքան դրանց ընկալման փոփոխումը: 
Տվյալ համատեքստում «հետ»-ը նշանակում է ոչ թե մարդու իրավունքների մասին 
եղած գիտելիքների շարունակում, թեկուզև տնտեսական նոր մակարդակով և նոր 
հիմնախնդիրների շրջանակներում, այլ ձեռք բերված դրական արդյունքների յու-
րատեսակ «առանձնացում» և դրանց տեղափոխում մեկ այլ ինտելեկտուալ ծրագ-
րի մեջ: Այդ ծրագրում եղած գիտելիքները ընդհանուր առմամբ չեն մերժվում, 
դրանք միայն վերաիմաստավորվում են և գրավում ավելի լոկալ դիրք, ինչը նոր 
տեսության մեջ առաջ է բերում «ինտելեկտուալ ճկունության մթնոլորտ» [15, 342]: 

Հետ ոչ դասական հայեցակարգը զարգանում է հետևյալ մի շարք դրույթների 
հիման վրա: 

1. Նրա բնորոշ հատկությունն է մարդու իրավունքների միասնականության 
դիալեկտիկայի ճանաչումը, ինչի համար հիմք է հանդիսանում հետազոտության 
բուն օբյեկտի փոփոխությունները, առանձին կողմերի, կապերի ու հարաբերու-
թյունների դինամիզմի, հակասականության, փոխկապվածության ուժեղացումը, 
իրավունքների ինքնազարգացումը: Հիմնական խնդիրն է դառնում իրավունքների 
հետագա էվոլյուցիայի ըմբռնումը, դրանց համար հեռանկարների տարբերակնե-
րի գուշակելիությունը (կանխատեսելիությունը):  

2. Մարդու իրավունքների պատմական փոփոխականության գաղափարը 
հարաբերվում է աշխարհահայեցողական և արժեքային սահմանումների հետ, 
դրանց նպատակների ու կոչման բնորոշման գործում ծավալում են բարոյական 
հիմնադրույթները: 

3. Մարդու իրավունքների նորմերի և մոդելների համարժեք բովանդակու-
թյան որոնումն իրականացվում է տարբեր հասարակությունների սոցիոմշակու-
թային պարամետրերին դիմելու, իրավական և մշակութային ավանդույթների 
երկխոսության ճանապարհով (այլ ոչ հակաարևմտայնության, հակագլոբալիզմի, 
հակաազատականության կամ այլ «հակա»-ների միջոցով): 

4. Բնական-իրավական ապացույցները զուգորդվում են պոզիտիվիստա-
կանների հետ, ձևակերպվում են հումանիտար և սոցիալական ուղենիշներ մար-
դու իրավունքների ոլորտի զարգացման համար: 

5. Ամրապնդվում է մարդու իրավունքների պոզիտիվ-կարգավորիչ և դաս-
տիարակչական դերի ընկալումը: Գիտական ուշադրության առարկա է առնում 
իրավունքների ոչ միայն իրավապաշտպան, այլև անձնասոցիալականացնող գոր-
ծառույթը: 

6. Ամրապնդվում են համատեղ զարգացման (կոէվոլյուցիայի) գաղափար-
ները, մարդու իրավունքների ընկալումը որպես երևույթի, որը փոխպայմանա-
վորված է հասարակության և բնության պահանջմունքներով ու հնարավորու-
թյուններով: 

7. Մարդու իրավունքները ներկայանում են որպես համալիր, բազմառում, 
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սոցիալ-հումանիտար երևույթ, որտեղ իրավական բաղադրիչը զբաղեցնում է թեև 
կարևոր, բայց ամենևին ոչ կենտրոնական տեղ: 

8. Մարդու իրավունքների տեսությունը համապատասխանում է ընդհա-
նուր գիտական միտումին՝ ուղղված «գիտության տարբեր բնագավառների միաս-
նության և փոխկապվածության ամրապնդմանը» [16, 279]: Դրա մեթոդաբանա-
կան ներուժը կապվում է սինթեզի, ինտեգրման և ընդհանրացման տեխնոլոգիայի 
հետ՝ հակառակ նախկին մոտեցումներին ուղղված առարկայի մասնատմանը և 
ինքն իր մեջ ներփակմանը: 

9. Նրա մտածողությունը ներառում է համաշխարհային տարածք, առանձին 
անհատի կենսագործունեությունը կապվում է ողջ մարդկության հետ, տեխնածին 
քաղաքակրթության ձեռքբերումներն իմաստավորվում են ավանդական մշա-
կույթների փորձի հետ զուգահեռ, իսկ մարդու իրավունքները ներմուծվում են ար-
դի ժամանակաշրջանի գլոբալ հիմնախնդիրների լուծման գործընթացների մեջ: 

10. Ակներև է պրակտիկայի մեջ տեսական բաղադրիչի աճը, մեծանում է 
գիտական հանձնարարականների ուղղվածությունը մարդու իրավունքների ոլոր-
տի գործնական հիմնահարցերի լուծման խնդրին: 

Նշված ուսումնասիրություններից հետևում է, որ մարդու իրավունքները, 
մարդու իրավունքների հայեցակարգերը կազմում են իրավական պետության էա-
կան հիմքը, իսկ այդ պետությունն իրենից ներկայացնում է հիմնական իրավունք-
ների իրականացման ու պաշտպանության անհրաժեշտ գործիքը։ 

Մարդու իրավունքները խաղաղության հիմքն են։ Մարդու հիմնական իրա-
վունքների և ազատությունների ճանաչումն ու պահպանումը ինչպես առանձին 
երկրների, այնպես էլ ողջ երկրագնդի անվտանգության հիմքն է։ Խաղաղություն, 
առաջընթաց, մարդու իրավունքներ. այս երեք հասկացությունները գտնվում են 
անքակտելի կապի մեջ։ 

Հնարավոր չէ հասնել դրանցից որևէ մեկին` անտեսելով մյուսները։ Մարդու 
համոզվածությունն առ այն, որ մյուս մարդիկ էլ գործում են հիմնական իրավունք-
ներին ու ազատություններին համապատասխան, համաձայն հարաբերություննե-
րի կանոնների ու պայմանների, հնարավոր է դարձնում իրավիճակի կանխատե-
սումը, թույլ է տալիս ակնկալել մարդկային համակեցության անդամների սպասելի 
արձագանք և վարքագիծ։ Մարդու իրավունքների պահպանումը, դրանց հետևելը 
նշանակում է վախի, ատելության, ագրեսիայի, պատերազմի բացառում։ Այդ 
դրական գործոնը շեշտվում է Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 
նախաբանում. «...Մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին բնորոշ արժանա-
պատվության, նրանց հավասար ու անօտարելի իրավունքների ճանաչումը հանդի-
սանում է ազատության, արդարության և համընդհանուր խաղաղության հիմքը»։ 

Այսպիսով, մարդու հիմնական իրավունքները, դրանց վերաբերյալ հայեցա-
կարգերը ունիվերսալ են և կիրառելի ամենուրեք` անկախ այս կամ այն երկրի 
մակարդակից և առանձնահատկություններից։ 

Մարդու հիմնական իրավունքներին բնորոշ են բարձր մշտականություն ու կա-
յունություն, բովանդակության հիմնարարություն, ինչպես նաև երաշխավոր-
վածություն պետության տրամադրության տակ եղած բոլոր հնարավոր միջոցներով: 
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Մարդու հիմնական իրավունքների սոցիալական և իրավական առանձնա-
հատկությունները, մարդու մյուս իրավունքների համեմատ, պայմանավորված են 
դրանցով կարգավորվող համապատասխան հասարակական հարաբերություն-
ների բնույթով և նշանակությամբ, իրավունքների սոցիալական բովանդակու-
թյամբ, մարդու մյուս իրավունքների համեմատ՝ իրավունքի համակարգում հիմ-
նական իրավունքի գրաված կարևոր տեղով ու դերով: Այլ կերպ ասած մարդու 
հիմնական իրավունքները կարգավորում են մարդու և հասարակության փոխհա-
րաբերությունների տեսակետից առավել էական, կենսականորեն կարևոր հարա-
բերությունների ոլորտը: 
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Очевидно, что юридическая наука в настоящее время имеет дело по крайней 
мере с тремя теориями о правах человека - классической, неклассической и новой 
(пост) неклассической. 
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The right is extremely difficult and multidimensional phenomenon. 
Problems of law worried mankind since ancient times. Over the centuries, both in 

the West and in the East, were created the many and varied theories of law, which 
neither separately nor in the aggregate can not give a complete idea of the law on human 
rights. Existing theories emphasize and underline the importance of just one or the other 
side of the law, are mutually exclusive and include controversial provisions, which by 
their present and interpret the law and legal reality. 

It is obvious that juridical science now has deal with at least three theories about 
human rights - the classical, nonclassical and new (post) non-classical. 

 

  


