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Սույն հոդվածում քննարկվում են ֆենոմենալոգիայի 

փիլիսոփայության և ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ դպրոցի 

հիմնական հասկացությունները: Ուշադրություն է դարձվում իրավունքի 

ճանաչման ֆենոմենալոգիական մոտեցման մեթոդաբանական առանձ-

նահատկություններին:  

Սույն աշխատանքի նպատակը իրավունքի տրանսցենդենտալ 

ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավական հետազոտությունների իրակա-

նացման մեթոդի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրություն 

կատարելն էֈ 

Հիմնվելով սույն աշխատանքի շրջանակում կատարված 

վերլուծության վրա՝ ներկայացվել են առաջարկներ՝ ուղղված ֆենոմե-

նալոգիայի՝ որպես իրավական հետազոտությունների իրականացման 

մեթոդի կիրառության արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև 

իրավական մոդելավորման կատարելագործմանըֈ 

Բանալի բառեր. տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիա, փիլիսո-

փայություն, իրավունքի դպրոց, մեթոդ, արժեք, ֆենոմեն, իրավաբա-

նական գիտությունֈ 
 

Նախաբան: Իրավունքի տեսության զարգացման միտումները 

տեսության փիլիսոփայական նախադրյալների հիմնավորման 

անհրաժեշտության խնդիր են առաջացնումֈ 

Ֆենոմենալոգիան՝ որպես փիլիսոփայական ուղղություն, 

կարևորվում է մի քանի պատճառներովֈ Այն լայն տարածում է գտել 

եվրոպական ակադեմիական շրջանակներում [2] և նշանակալից 

կերպով ազդել է անգլոամերիկյան փիլիսոփաների [3], սոցիոլոգների [3], 
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գրաքննադատների գործունեության վրաֈ Ֆենոմենալոգիայի 

ուսումնասիրության կենտրոնում անորոշության գաղափարն է, որը 

պետք է ընդունել, որպեսզի հասկանանք՝ ինչպես ենք մենք մտածում, 

ապրում և գործում [8]ֈ 

«Ֆենոմենալոգիա» տերմինը վերցված է հունարենից, որտեղ այն 

նշանակում է «այն՝ ինչ կա» [9]ֈ Հուսերլի նկարագրական հոգեբա-

նության հիմքը իդեալական օբյեկտներն են, որոնք անկախ են կոնկրետ 

գիտակցական պատահական առանձնահատկություններից [9]ֈ 

Փիլիսոփայության տարբեր ուղղություններից ժամանակի 

ընթացքում ձևավորվեցին ֆենոմենալոգիական փիլիսոփայության մի 

քանի մոտեցումներ [10], որոնցից, սակայն, առանձնացվում են 

ֆենոմենալոգիական փիլիսոփայության երկու հիմնական ուղղություն-

ներ՝ տրանսցենդենտալ և հերմենևտիկ [8]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության հիմադիրը         

Է. Հուսերլն է [12]ֈ Ի տարբերություն Է. Հուսերլի, ով կենտրոնանում էր 

երևույթի հասկացության վրա, հերմենևտիկ ֆենոմենալոգիայի 

հիմնադիրը՝ Հայդեգերը, առավելապես կենտրոնանում էր «աշխարհում 

մարդու իմաստի» ուսումնասիրության վրաֈ Հայդեգերը դիտարկում էր 

անհատներին որպես «անհանգիստ էակներ», որոնք մտահոգված էին 

աշխարհում իրենց ճակատագրով [13]ֈ  

Ըստ Է. Հուսերլի՝ ֆենոմենալոգիան կարող է բացահայտել, թե 

ինչպես են իմաստի ձևավորման անընդհատությամբ ստեղծվել և 

ձևավորվել մարդու սկզբնական գոյաբանության ձևերը [16]: 

Գիտությունը, որը պետք է ընկալվի որպես կյանքի պրակտիկա, չպետք է 

գերակա լինի կենսական աշխարհի նկատմամբ․ գիտությունը պետք է 

փոխադարձ կապ ունենա կենսական աշխարհի հետ՝ չխեղաթյուրելով 

«սկզբնական ակնհայտությունների աշխարհը» [1]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության ներկայացուցիչ-

ները գտնում են, որ մենք ուսումնասիրում ենք օբյեկտներն իրենց 

էության չեզոք մեկնաբանմամբ և անմիջականորենֈ Ըստ Հուսերլի՝ սա 

ներառում է էյդետիկ ինտուիցիան, որը հասկացողության մտային 

կարողությունն է [9]ֈ 

Ֆենոմենալոգիայի տրանսցենդենտալ ուղղության ներկայացուցիչ-

ները գտնում են, որ, քանի որ մենք սկզբում ընկալում ենք երևույթները և 

հետո՝ նկարագրում, դրանց մասին կարող ենք տալ բացարձակապես 

ճիշտ պատկերացում [16]ֈ Ուստի, ֆենոմենալոգիական մեթոդից 

բխեցված ճշմարտությունն արդեն իսկ ապացուցված է և ենթակա չէ 
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քննադատությանֈ Երևույթի էյդետիկ ընկալումը տալիս է հիմնավոր 

նախապայմաններ հետազոտության համար [9]: 

Էյդետիկ ընկալումը պահանջում է որոշակի մեթոդների կիրառումֈ 

Ըստ Հուսերլի՝ սա ներառում է երկու պայման՝ էյդետիկ փոփոխություն և 

ֆենոմենալոգիական փոփոխություն [9]ֈ Առաջին հերթին, պետք է 

նվազեցնել էքսիզտենցիալ դատողությունները և պետք է անջատել 

վերացականը և աշխարհը գոյությունից [17]ֈ Դրանից հետո մնում են 

միայն տրանսցենդենտալ գիտակցության օբյեկտներըֈ Սրանք հետո 

պետք է հետազոտվեն ֆենոմենալոգիական փոփոխության մեջ՝ 

գիտակցական ընկալման համատեքստումֈ 

Տրանսցենդենտալ ֆենոմենալոգիան առաջին հերթին հենց 

իրավունքի հետազոտության մեթոդաբանություն էֈ Իրավունքը 

հիմնականում հենց մարդկանց մասին է, քանի որ մարդիկ ապրում են 

կյանքը էապես տարբեր եղանակներով և մարդկանց համար երբեմն 

իրավական համակարգը սոսկ հիմնական իրավունքները և փոխադարձ 

հարգանքը երաշխավորող կառուցակարգ էֈ Այս առումով, թերևս, 

դիպուկ է Սառա Ահմեդի հետևյալ բնորոշումը․ «Ֆենոմենալոգիան 
ծառայում է իրականության շոշափելի, կինէսթետիկ և տեսողական 
ընկալմանը»  [18]ֈ 

Ֆենոմենալոգիական մեթոդաբանության շրջանակներում 

հետազոտության օբյեկտը՝ որպես իրավական իրականություն, իր 

դրսևորումների բազմազանության մեջ ընկալվում է չափազանց լայն: 

Ուսումնասիրության առարկան ներկայացվում է որպես իրավունքի 

իդեալական հիմք՝ իրավունքի էյդոս (գաղափար): Ֆենոմենալոգիայի 

տեսանկյունից իրավունքն ունի իր օնթոլոգիական արմատավորված 

իդեալական հիմքը՝ իրապես գոյություն ունեցող իրավական 

ֆենոմենների նկատմամբ առաջնային իդեալական էությունըֈ 

Իրավունքի ֆենոմենալոգիական տեսլականը մեծապես ձևավորվում է 

այն հանգամանքը բացատրելու ձգտման արդյունքում, որ անցյալի և 

ներկայի իրավական համակարգերի անսահման փոփոխականության 

հետ մեկտեղ գոյություն ունեն անփոփոխ, մի իրավական համակարգից 

մյուսն անցնող հիմնարար սկզբունքներ և իրավադրույթներ: Իրավունքի 

այս տեսակի անփոփոխ հիմքը, օրինակ, բնական իրավունքի դպրոցը 

դիտում էր որպես բնական երևույթ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիական 

դպրոցը բացատրում է նման անփոփոխ իրավական կառույցների 

գոյությունը՝ չդիմելով յուսնատուրալիզմին: Այսպիսով, ֆենոմենա-

լոգիան դիմում է ոչ թե իրավունքի էմպիրիկ փոփոխական-
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գոյաբանական (էքզիստենցիալ) ձևերին, այլ նրա էութենական 

(էսսենցիալ) հիմքին՝ հետազոտողի գիտակցության բացահայտմանը՝ 

իրավական էյդոսին: Իրավունքի ֆենոմենալոգների տեսլականում 

իրավունքի իդեալական էությունը հավերժական է և ոչ տարածականֈ 

Հետևաբար, իրավաստեղծ մարմինների գործունեությունը ընկալվում է 

որպես իդեալական իրավական մոդելների մարմնավորումֈ Այդ 

իդեալական մոդելները իրավաստեղծ գործընթացում մարմնավորվում 

են կոնկրետ սոցիալ-մշակութային պատմական բովանդակությամբ, 

լեգիտիմացվում են սոցիալական սուբյեկտի ճանաչման ակտում, 

իրավական էներգիա են հաղորդում հասարակության անդամների 

իրավունքներին ու պարտականություններինֈ 

Իրավունքի ֆենոմենալոգիական դպրոցը ներքուստ միատարր չէ, 

իր մտավոր տարածության մեջ ֆենոմենալոգիական ռեդուկցիայի 

տարբեր տատանումները տարբեր հեղինակների կողմից մեկնաբանվում 

են տարբեր ձևերով՝ որպես իրավունքի ապրիորի հիմքերի 

նկարագրություն (Է. Հուսերլ [9], Ա. Ռայնախ), «իրերի բնույթի» կառու-

ցում (Գ. Ռադբրուխ), արժեքների բացահայտում (Ն. Ն. Ալեքսեև) և այլն: 

Այսպիսով, ֆենոմենալոգիան յուրօրինակ, արդյունավետ, 

իրավունքի ընկալման բազմաբնույթ հետազոտական մոտեցումներ 

սինթեզող մեթոդաբանություն է: Այն՝ որպես իրավունքի ճանաչման 

տեսություն և մեթոդաբանություն, ոչ դասական իրավաբանական 

գիտության մի մասն է, իսկ այս մեթոդի առանձին տարրերն 

օգտագործվում են ոչ դասական այլ մոտեցումների՝ իրավաբանական 

հերմենևտիկայի, իրավունքի արժեբանության շրջանակներում: Պետք է 

արձանագրել, որ իրավունքի ֆենոմենալոգիան հանդես է գալիս որպես 

այլընտրանք իրավունքի ընկալման սոցիոլոգիական և բնական-

իրավական մոտեցումներին, միաժամանակ դրա շրջանակներում 

որոշակի իմաստով իրականացվում է իրավունքի հետազոտման այս 

երկու մեթոդների սինթեզ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիայի 

առանձնահատկությունը նրա ուսումնասիրության կողմնորոշումն է, մի 

կողմից՝ արդի իրավունքին՝ որպես սոցիալական գործընթացի, որը 

տեղի է ունենում սկզբունքորեն «բաց» կյանքի աշխարհում, մյուս կողմից՝ 

պոտենցիալ իրավունքին՝ որպես համընդհանուր իդեալական 

իրավունքի հիմքի: Ֆենոմենալոգիական մոտեցումը կարող է 

օգտագործվել որպես գործող դրական իրավունքի հետազոտության 

տեխնոլոգիա: Նման տեսանկյունից ցանկացած իրավական նորմում 
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բացահայտվում է իդեալական իրավական համակարգը, որը 

պայմանավորում է նորմի իրացման գործընթացըֈ  

Դրա հետ մեկտեղ ժամանակակից հայրենական գիտության մեջ 

այս մոտեցումը հազվադեպ է օգտագործվում, ինչը կապված է մի շարք 

պատճառների հետֈ Նախ՝ ֆենոմենալոգիայի նկատմամբ բացասական 

վերաբերմունքը պայմանավորված է խորհրդային ժամանակաշրջանում 

ձևավորված որոշ կարծրատիպերով, որոնց շրջանակներում 

ֆենոմենալոգիան սահմանվում է որպես «բուրժուական գիտություն», 

երկրորդ՝ ֆենոմենալոգիայի մերժումը կապված է ֆենոմենալոգիական 

տերմինաբանության բարդության հետ. մասնավորապես, այնպիսի 

տերմինների, ինչպիսիք են «ինտենցիա», «նոեմա», «նոեզիս» և այլն: 

Երրորդ՝ ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավունքի ճանաչման 

մեթոդաբանության չպահանջվածությունը պայմանավորված է 

հայկական իրավական իրականության ճանաչման ուղղությամբ 

ֆենոմենալոգիական մեթոդի կիրառման կայուն հետազոտական 

ավանդույթի բացակայությամբ: Հայաստանի իրավագիտությունում 

ֆենոմենալոգիական մոտեցման օգտագործման խնդիրը մնում է 

չլուծված, սակայն հիմնական ֆենոմենալոգիական համակարգերը 

կարող են կարևոր մեթոդաբանական դեր խաղալ հայրենական 

իրավական իրականության ճանաչման գործումֈ 

Ֆենոմենալոգիան՝ որպես իրավական հետազոտության մեթոդ, 

ուղղորդում է իրավագետներին և պրակտիկ իրավաբաններին, որպեսզի 

նրանք ընկալեն իրավաբանի, դատավորի, սոցիալական աշխատողի, 

գիտնականի մասնագիտության էությունըֈ Փաստերը չափազանց 

կարևոր են իրավունքի համար. որոշ իրավաբանական դպրոցներում 

փաստերի ուսումնասիրությանը դարձվում է հատուկ ուշադրությունֈ 

Հաճախ փաստերը խեղաթյուրվում են տեսության կամ նախադեպերի 

վերլուծության մեջ: Տեսությունը չպետք է խեղաթյուրի փաստերը, այլ 

կարևորի դրանք, քանի որ կյանքի մատերիալիստական պայմանները 

պահանջում են նույնքան տեսականացում, որքան՝ ոչ մատերիալիս-

տականները [14]ֈ Ֆենոմենալոգիական մեթոդի նպատակը իրավունքի 

մատերիալիստական տեսությունն առաջ քաշելը չէ, որը կենտրոնանում 

է միայն մատերիալիստական պայմանների վրա [15]: Ֆենոմենալոգիան 

առավելապես առաջ է քաշում մատերիալիստական իրավական 

համակարգ, որը գնահատում է կյանքի մատերիալիստական և ոչ 

մատերիալիստական պայմանները միաժամանակֈ Այլ կերպ ասած, այն 
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մատերիալիստական գաղափարախոսություն է, որի դեպքում փաստերն 

ունեն կարևոր ազդեցություն իրավունքի և տեսության վրա [19]ֈ 

Ֆենոմենալոգիան կենտրոնանում է իրավական որոշումների 

ազդեցության ոլորտում գտնող սուբյեկտների վրաֈ Ըստ այս ուղղության՝ 

իրավաբան գիտնականները և գործնական աշխատողները պետք է 

մտածեն այնպես, ինչպես բոլոր մարդիկֈ Իրավաբանի 

մասնագիտությանը կամ իրավունքին ծառայելու գաղափարներն արդեն 

արդիական չեն. դրա փոխարեն պետք է փիլիսոփայության 

գաղափարների հիմքում դրվեն մարդկանց իրական կյանքի մասին 

պատկերացումներըֈ Սա թույլ է տալիս, որ իրավաբանները 

պատճառաբանություններն անեն մարդկանց տեսանկյունից, այլ ոչ թե 

օրենքիֈ Այսպիսով, ֆենոմենալոգիան՝ որպես իրավական հետազո-

տության մեթոդ, հանդիսանում է մարդակենտրոն արդարադատության 
իրականացման հիմքը [20]ֈ 

Ֆենոմենալոգիական մոտեցումը առանձնացնում է իրավական 

սկզբունքների և ինստիտուտների էությունը ո ՛չ պոզիտիվիստիկան, ո ՛չ 

էլ բնական իրավունքի տեսանկյունիցֈ Այն պոզիտիվիստական չէ, քանի 

որ չի սահմանում իրավասու մարմնի կողմից կամ էմպիրիկ տվյալներով 

իրավական համակարգի մեկնաբանումը և կանոնակարգումըֈ Միևնույն 

ժամանակ ֆենոմենալոգիական մեթոդը խուսափում է բնական 

իրավունքի տեսությունից բխող անփոփոխ վերլուծություններից՝ 

վերլուծելով իրավունքի սկզբունքների և հասկացությունների անփոփոխ 

հատկությունները երևույթի էության մեջֈ Ֆենոմենալոգիական մեթոդը 

փորձում է պարզաբանել երևույթների բնույթը գիտակցության մեջ, 

որպեսզի որոշի երևույթների էությունըֈ  

Եզրակացությունֈ Ֆենոմենալոգիայի՝ որպես իրավական 

հետազոտությունների իրականացման մեթոդի կիրառմամբ առարկան 

ուսումնասիրվում է որպես իրավունքի իդեալական հիմք՝ իրավունքի 

էյդոս (գաղափար)ֈ Ֆենոմենալոգիական առումով իրավունքն ունի իր 

օնթոլոգիական արմատավորված իդեալական հիմքը, այն է՝ իրապես 

գոյություն ունեցող իրավական ֆենոմենների նկատմամբ առաջնային 

իդեալական էությունըֈ Իրավունքի ֆենոմենալոգիական մոտեցումը 

մեծապես ձևավորվում է այն հանգամանքը բացատրելու հետևանքով, որ 

անցյալ և ներկա իրավական համակարգերի անսահման 

փոփոխականության հետ մեկտեղ՝ գոյություն ունեն անփոփոխ՝ մի 

իրավական համակարգից մյուսն անցնող հիմնարար սկզբունքներ և 

իրավադրույթներ: Իրավունքի ֆենոմենալոգիական դպրոցը 
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մեկնաբանում է անփոփոխ իրավական կատեգորիաների գոյությունը՝ 

չդիմելով յուսնատուրալիզմին: 

Սույն աշխատանքում կատարված ուսումնասիրությունների և 

վերլուծությունների արդյունքում պարզ է դառնում, որ ֆենոմենալոգիան 

դիմում է ոչ թե իրավունքի էմպիրիկ փոփոխական գոյաբանական 

(էքզիստենցիալ) ձևերին, այլ նրա էութենական (Էսսենցիալ) հիմքին՝ 

հետազոտողի գիտակցության բացահայտմանը՝ իրավական էյդոսին: 

Ըստ ֆենոմենալոգների՝ իրավունքի իդեալական էությունը 

հավերժական է և ոչ տարածական. այն մի համակարգ է, որտեղ 

արտահայտվում է իրավունքի էյդետիկ իմաստը: Հետևաբար, 

իրավաստեղծ մարմինների գործունեությունը ընկալվում է իդեալական 

իրավական համակարգերի մարմնավորման համատեքստումֈ  
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ 

Барсегян Г. В., Маркосян М. А., Овакимян Г. Н. 
 

В настоящей статье рассматриваются основные понятия философии 

феноменалогии и трансцендентальной школы феноменологии. 

Акцентируется внимание на методологических особенностях 

феноменологического подхода к познанию права. Обращается внимание 

как на достоинства, так и на недостатки данного подхода в контексте 

отечественной правовой доктрины.  

Целью данной работы является проведение комплексного 

исследования трансцендентальной феноменалогии права как метода 

проведения правовых исследований. 

На основе анализа, проведѐнного в рамках данной работы, представлены 

предложения, направленные на повышение эффективности применения 

феноменалогии как метода проведения правовых исследований и 

совершенствование правового моделирования. 

Ключевые слова: трансцендентальная феноменология, философия, 

школа права, метод, ценность, юридическая наука. 
 

CERTAIN FEATURES OF TRANSCENDENTAL PHENOMENOLOGY  

Barseghyan G. V., Markosyan M. A., Hovakimyan H. N. 
 

This article examines the essential meanings of phenomenological 

philosophy and law school of transcendental phenomenology. Attention is 



138 

 

paid to methodological features of phenomenological approach of legal 

perception.  

The purpose of this work is to conduct a comprehensive study of 

transcendental phenomenology of law as a method of conducting legal study. 

Based on the analysis made in the context of this work, suggestions are made 

which are directed at developing the efficiency of phenomenology as a means of 

conducting legal studies, as well as the accomplishment  of legal modeling. 

Keywords: transcendental phenomenology, philosophy, school of law, 

method, value legal science.  
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