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Հոդվածը նվիրված է «արդարություն» և «իրավունք» 

կաեգորիանների փոխհարաբերակցության խնդրին: Արդարության 

խնդրի քննարկումը ամենահներից մեկն է ինչպես փիլիսոփայության, 

այպես էլ իրավագիտության համար: Պատմության ընթացքում 

արադարության մոտեցումնները նշանակալից են եղել ինչպես 

փիլիսոփանների, այնպես էլ իրավաբանների համար: Հոդվածն 

ուսումնասիրում է պատմության տարբեր փուլերում գոյություն ունեցող 

հիմնական հասկացությունները, վերլուծում փիլիսոփայական և 

իրավական համայնքների տեսակետները և դրանց փոխազդեցությունը: 

Իրավագիտության մեջ արդարադատությունը հանդես է գալիս որպես 

կանոնների ձևավորման, պետության գործողությունների և 

օրենսդրության կանոնների կիրառման սկզբունք: 

Բանալի բառեր. իրավունք, արդարություն, փիլիսոփայություն, 

Իրավունքի տեսություն, ազդեցություն, փոխկապակցվածություն, 

հասկացություն, գիտություն: 
 

Արդարության հարցի քննությունը դեռևս վաղնջական 

ժամանակներից առանցքային դեր ու նշանակություն է ունեցել թե՛ 

փիլիսոփայության, թե՛ իրավագիտական մտքի պատմության մեջ: Չկա 

մի այնպիսի հասկացություն, որը ստացած լինի այնքան տարբեր 

մեկնաբանություններ և նշանակություններ, որքան «արդարություն» 

հասկացությունը: Արդարությունը՝ որպես երևույթ, կապվում է 

բարոյափիլիսոփայական այնպիսի կատեգորիաների հետ, ինչպիսիք են 

բարոյականությունը, հավասարությունը, ազատությունը, պատասխա-

նատվությունը, այդուհանդերձ գոյություն չունի այնպիսի միասնական  

սահմանում, բանաձև կամ մոտեցում, որով «արդարություն» 

հասկացությունը կստանա համապարփակ նշանակություն: Տարբեր 
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ժողովուրդների մոտ տարբեր ժամանակներում արդարության 

մոտեցումները տարբեր են եղել, դրա ընկալման որոշ ասպեկտներ 

ընդհուպ կարող են տարբերվել այնպես, որ խոր հակասությունների 

տեղիք տան [2]: 

Արդարությունը նախ դրսևորվում է որպես մարդկային 

առաքինություն, որը ներհատուկ է հոգեբանական կամային ու 

հուզական կողմերին, բայց այն չի նույնանում հոգու այդ կողմերին 

բնորոշ խոհեմության հետ, այլ ներառում է բոլոր առաքինությունները և 

վեր է կանգնում դրանցիցֈ  

Արդարությունը, ըստ էության, հակադրվում է մի այնպիսի 

երևույթի արատի հետ, ինչպիսին անիրավությունն էֈ Արդարությունն 

ունի նաև սոցիալական դրսևորում և այդ առումով հանդես է գալիս 

որպես սոցիալական առաքինությունֈ Հենց այս սոցիալական առաքի-

նությունն էլ հասարակական ու պետական կյանքի կազմակերպման, 

հասարակական ու պետական ինստիտուտների ձևավորման ու 

գործունեության, ինչպես նաև սոցիալական արժեքների շրջանառության 

սկզբունքն էֈ Հասարակական և պետական կյանքի կազմակերպման, 

հասարակական և պետական ինստիտուտների ձևավորման ու 

գործունեության հիմքում ընկած արդարությունը կարելի է անվանել 

քաղաքական-իրավական, իսկ սոցիալական արժեքների շրջանա-

ռության հիմքում ընկած արդարությունը՝ սոցիալ-տնտեսական [2]ֈ  

Թե՛ քաղաքական-իրավական, թե՛ սոցիալ-տնտեսական արդա-

րությունները սոցիալական արդարության դրսևորումներն ենֈ  

Արդարության իրավական գաղափարին առաջինն անդրադարձել է 

անգլիացի փիլիսոփա և քաղաքական գործիչ Թոմաս Հոբսը: Հոբսը 

արդարության մասին իր մտորումները կառուցում է՝ հիմնվելով որոշ 

մարդաբանական ենթադրությունների վրա: Սակայն մարդկային 

էության մասին նրա պատկերացումներն էականորեն տարբերվում են 

անտիկ դարաշրջանում մեզ հանդիպող մտածողների պատկերացում-

ներից: Նա արդարությունը տեսնում էր բնական վիճակում՝ մարդկանց 

հավասարության մեջ: Ըստ Հոբսի՝ հավասարությունը բնական վիճակի 

հիմնարար բնորոշիչն է: Նա գտնում է, որ մարդիկ ի ծնե հավասար են: 

Հոբսը գրում է. «Հարցն այն մասին, թե ով է լավագույն մարդը, իր տեղը 

չունի բնական վիճակում, որտեղ մարդիկ ի ծնե հավասար են: 

Ներկայումս գոյություն ունեցող անհավասարությունը քաղաքացիական 

օրենքների կիրառման արդյունքն է» [8]: Ըստ նրա՝ մարդկային միտքը 

ձևավորում է փորձը, ոչ թե առաքինությունը: Ի տարբերություն անտիկ 
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դարաշրջանի, որտեղ շատ մեծ նշանակություն ուներ մարդկային 

իմաստությունը, Հոբսը գտնում էր, որ «իմաստությունը ոչ ավելին է, քան 

պատրանք, իսկ դրա մասին պատկերացումները՝ «դատարկ 

ինքնագնահատական», որը մարդու եսասիրության արդյունքն է» [8]: 

Հոբսը պնդում է, որ մարդիկ բարոյապես հավասար են, քանի որ ի 

սկզբանե ունեն հավասար մտավոր կարողություններ: 

Հոբսն առաջինն էր քաղաքական պատմության մեջ, ով «բարիք» 

հասկացությունը փոխարինեց «իրավունք» հասկացությամբ: 

Ըստ Ռոուլսի՝ «Արդարությունը հասարակական ինստիտուտների 

գլխավոր արժանիքն է ճիշտ այնպես, ինչպես ճշմարտությունը մտավոր 

համակարգինն է» [7]: Նա իր ուշադրությունը կենտրոնացնում է 

արդարության գլխավոր առարկայի՝ հասարակության հիմնական 

կառուցվածքի վրա, որի տակ նա հասկանում է առավել կարևոր 

սոցիալական, իրավական, քաղաքական և տնտեսական ինստիտուտ-

ների ամբողջ համակարգը (օրինակ՝ սահմանադրությունը, 

արտադրության միջոցների մասնավոր սեփականությունը, մրցակցային 

շուկայական տնտեսությունը, մոնոգամ ամուսնությունը): Այդ 

ինստիտուտները թույլ են տալիս կառուցել կարգավորվող 

հասարակություն: Հասարակության հիմնական կառուցվածքի 

գործառույթն է տվյալ հասարակության անդամների սոցիալական 

համագործակցությունից բխող առավելությունների և հոգսերի 

(դժվարությունների) բաշխումը: 

Իլինը կարծում է, որ արդարության էությունը այն է, որ ոչ 

միատեսակ մարդկանց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել ոչ միատեսակ 

մոտեցումֈ Եթե մարդիկ իսկապես հավասար լինեն, ապա կյանքը շատ 

պարզունակ կդառնար, իսկ արդարություն հաստատելը՝ դյուրին գործֈ 

Արդարության հարցը կլուծվեր պարզապես բարիքները հավասարաչափ 

բաշխելովֈ Սակայն մարդիկ ի ծնե հավասար չեն, և արդարությունը 

պահանջում է նրանց առանձնահատկություններին համապատասխան 

վերաբերմունք ցուցաբերել, անհավասարներին չհավասարեցնել ու 

մարդկանց անհիմն առավելություններ չտալֈ Ընդհակառակը, 

արդարությունը պահանջում է անհավասարություն անհավասարի 

նկատմամբ, բայց այնպիսի անհավասարություն, որը համապատաս-

խանում է մարդկային իրական հավասարությանը  [6]ֈ  

Իրավունքը, սերտորեն կապված լինելով սոցիալական 

արդարության հետ, նորմատիվ արտահայտություն է տալիս նրա 

քաղաքական-իրավական և սոցիալ-տնտեսական դրսևորումներինֈ  
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Քաղաքական-իրավական պատկերացումները մշտապես 

փոփոխվել են մարդկության պատմական զարգացման ընթացքումֈ 

Պլատոնի իդեալական պետության կազմակերպման հիմքում ընկած է 

աշխատանքի բաժանումըֈ Հասարակության կենսագործունեության 

համար անհրաժեշտ տեսակետները պետք է կատարեն տարբեր դասերի 

ներկայացուցիչներֈ Այդ դասերը երեքն են. 

 Ստորին կամ տնտեսական դաս՝ կազմված այն մարդկանցից, 

ովքեր իդեալական պետության համար ստեղծում են տարբեր իրեր:  

 Ռազմիկների դաս, որի խնդիրը արտաքին և ներքին վտանգներից 

պետությունը պաշտպանելն է: 

 Տիրակալների դաս, որը ընդունակ է հայեցողության միջոցով 

հասու լինել իդեաների աշխարհին:  

Թեպետ այս դասերի ներկայացուցիչները միմյանցից տարբերվում 

են բարոյական հատկանիշներով, այնուամենայնիվ բոլոր երեք դասերն 

էլ անհրաժեշտ են պետության համարֈ  

Պլատոնի կարծիքով՝ այս կամ այն դասերից սերվելը 

անհրաժեշտաբար չի պայմանավորում բարոյական հատկանիշները ու 

առաքինությունները կամ նրանց բնույթը, այսինքն՝ տնտեսական դասից 

սերված անհատը կարող է ունենալ ռազմիկներին կամ տիրակալներին 

բնորոշ հատկանիշներֈ Ծնվելուց և համապատասխան կրթություն 

ստանալուց հետո յուրանքնաչյուրն իր տեղն է գտնում նշված դասերից 

մեկում, այնուհետև դասից դաս տեղափոխվելն անհնար էֈ Իսկ եթե 

տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող մեկը հարստության, կապերի, 

ուժի և այլի պատճառով հպարտանա և փորձի ռազմիկ կամ տիրակալ 

դառնալ, կամ եթե ռազմիկը փորձի ներթափանցել տիրակալների դաս, 

կամ եթե միևնույն մարդը փորձի միաժամանակ երկու գործով զբաղվել, 

արդարությունը կվերածվի անիրավության, և պետությունը կկործանվի 

[5]: Պլատոնի այս հայեցակարգը խիստ քննադատության է արժանացել 

Պոպերի կողմից, ով գտնում է, որ Պլատոնի ծրագիրը զուտ 

բռնատիրական է, և այստեղ խոսել այնպիսի բարոյական 

գաղափարներից, ինչպիսիք են արդարությունը, հավասարությունը, 

բարին, ճշմարիտը, անհեթեթություն էֈ Այն, որ Պլատոնի իդեալական 

պետության գաղափարը բռնատիրական է, ակնհայտ է, սակայն Պոպերը 

իր քննադատությունը հիմնավորում է նաև Պլատոնի արդարության 

պատկերացումների քննադատությամբֈ 

 Կ. Պոպերը նշում է, որ մարդկանց մեծ մասը՝ մանավանդ նրանք, 

ովքեր ունեն մարդավարական աշխարհայացք, «արդարություն» ասելով, 
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նկատի ունեն հետևյալը. քաղաքացիության բեռի հավասար բաշխում, 

այսինքն՝ հասարակական կյանքում անհրաժեշտ սահմանափա-

կումները, քաղաքացիների հավասարություն օրենքի առաջ, իհարկե, 

այն պայմանով, որ օրենքները տարբերություն չդնեն ոչ առանձին 

քաղաքացիների, ոչ էլ խմբերի և դասակարգերի միջև, դատարանների 

անկախության և անաչառություն, արտոնությունների հավասար բաժին, 

որը պետությունը կարող է առաջարկել իր քաղաքացիներին [3]: 

Արդարության մեկ այլ մեկնաբանություն ենք տեսնում Ջոն Լոկի 

իրավական մոտեցման շրջանակներում: Նա հավասարությունը 

համարում էր արդարության հիմնական սկզբունքը: Ինչպես Հոբսը, 

այնպես էլ Լոկը, պնդում է, որ բոլոր մարդիկ բնական վիճակում 

հավասար են: Սակայն Լոկը հավասարությունը մեկնաբանում է որպես 

ազատության իրավունք և այլ անձանց նկատմամբ իրավասության 

առկայություն («ամբողջ իշխանությունը և իրավասությունը համարվում 

է փոխադարձ, ոչ ոք մյուսներից ավել իշխանություն և իրավասություն 

չունի») [4, էջ 263]: Իր «Ակնարկներ բնության օրենքի մասին» 

աշխատությունում Լոկը գրում է, որ «արդարությունը բնության գլխավոր 

օրենքն է և ցանկացած հասարակության կապող հիմքը» [10]ֈ Լոկը կապ 

է տեսնում «արդարություն և ուժ» (հարկադրանք) հասկացությունների 

միջև: Նա նշում է, որ անհատի հոգում արդարության կամ 

անարդարության չափանիշներն առաջանում են զարգացած մտքի և խոր 

վերլուծության արդյունքում, բայց անհատի ոչ բոլոր գործողություններն 

են մտքի կողմից թելադրված: Շատ հաճախ անհատի գործողությունները 

բխում են հույզերից: Բնական վիճակում չկան հաստատություններ, 

որոնք կստիպեն անհատին շարժվել օրենքի նորմերով: Իսկ այնտեղ, 

որտեղ չի գործում օրենքը, չկա արդարության իրականացման ոչ մի 

երաշխիք: Պետք է նշել նաև, որ արդարության շուրջ մտորումներում 

Լոկը շատ մեծ նշանակություն է տալիս «սեփականություն» 

հասկացությանը՝ նշելով. «Այնտեղ, որտեղ չկա սեփականություն, չկա 

նաև անարդարություն» [9]: Հիմնվելով Հոբսի և Լոկի աշխատանքների 

վրա՝ ռուս քաղաքագետ Գրիգորի Կանարշը մեկնաբանում է դասական 

լիբերալիզմի արդարության տեսությունը: Համաձայն այդ տեսության՝ 

արդարությունն ընկալվում է որպես իրավունք, այլ ոչ թե բարիք: Ընդ 

որում՝ անհատի իրավունքներն ընկալվում են առաջնային և 

անօտարելի, իսկ պետության գլխավոր խնդիր է հռչակվում այդ 

իրավունքների ապահովումը: Քաղաքացիների իրավունքների և 

պարտականությունների հիմքում ընկած է արդարությունը: 
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Արդարության հիմքում ընկած է իրավունքների հավասարությունը, որը 

բացառում է մի մարդու առավելությունը մեկ այլ մարդու նկատմամբ: Եվ 

վերջապես, քաղաքական գործընթացներում հասարակությունը՝ 

իրավունքներով օժտված անհատների ամբողջությունը, վերջնական 

ատյանն է [1]: 

Այսպիսով, Իրավունքի գաղափարի կարևոր բաղադրիչներից մեկն 

է արդարությունը, ինչպես նաև դրական իրավունքի անհրաժեշտ, 

էական հատկանիշը, ավելին, դրական իրավունքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 

արդարության նորմատիվ արտահայտության մարմնավորումֈ 

Իրավունքը և արդարադատությունը՝ որպես հասարակության 

ձևավորման կարևոր գործոններ, դիալեկտիկորեն կապված են միմյանց 

հետֈ 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРАВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Галстян Л. А. 

 

Статья посвящена проблематике соотношения категорий 

справедливости и права. Дискурс о справедливости является одним из 

наиболее древних как для философии, так и для юридической науки. 

Подходы к категории справедливости обозначались на протяжении 

истории как философами, так и деятелями юридической науки. 

Рассмотрены основные концепции, существовавшие на разных этапах 

истории, проанализированы взгляды философского и юридического 

сообщества, их взаимное влияние. В юриспруденции справедливость 

позиционируется в качестве принципа нормотворчества, деятельности 

государства, применения правовых норм. 

Ключевые слова: право, справедливость, философия, теория права, 

влияние, взаимосвязь, концепция, наука. 

 

THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN LAW AND JUSTICE 

Galstyan L. H. 

 

The paper deals with the issues of justice and law. The justice discourse is 

one of the oldest for both philosophy and the legal science. Approaches to the 

category of justice have been indicated throughout the history by both 

philosophers and legal scholars. The paper examines the basic concepts that 

existed at different stages of history, analyzes the views of philosophical and 
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legal communities and their mutual influence. In jurisprudence, justice is 

positioned as a principle of rule-making, State action and law rules application.  

Keywords: law, justice, philosophy, theory of law, influence, 

interrelation, concept, science. 
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