ՍՐԲՈՒՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՌՈՒԲԵՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
կիրառական հոգեբանության ամբիոն, հայցորդ

ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
 ոնֆլիկտների հիմնախնդիրն ար
Կ
դիական է եղել բոլոր ժամանակներում:
Մեր օրերում ևս կոնֆլիկտը ամենաբնո
րոշ երևույթներից մեկն է և ար
դեն ոչ
ոքի պետք չէ ապացուցել կոնֆլիկտները
հետազոտելու անհրաժեշտության փաս
տի գոյությունը: Կոնֆլիկտների առա
ջացման, դրանց արդյունավետ հաղթա
հարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ
մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում ոչ
միայն սոցիոլոգներն ու հոգեբանները,
այլև քաղաքական գործիչները, ղեկա
վարները, մանկավարժները, սոցիալա
կան աշխատողներն, այլ կերպ ասած`
բոլոր նրանք, ովքեր իրենց գործունեու
թյամբ կապված են մարդկային փոխհա
րաբերությունների հետ [1, էջ 10]: Խիստ
հետաքրքրական է կոնֆլիկտաբանա
կան խնդիրների միաձուլումը իրավա
բանական գիտության հետ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. կոնֆլիկտ, իրավական
հարաբերություններ, իրավական կոնֆ
լիկտներ, քննչական գործունեություն:

շարք առանձնահատություններ, որոնք
էլ ուսումնասիրում է իրավաբանական
կոնֆլիկտաբանությունը [2]: Իրավաբա
նական բառարանում իրավաբանական
կոնֆլ իկտ աբ ան ութ յուն ը մեկն աբ ան
վում է իբրև գիտական նոր բնագավառ,
ընդհանուր կոնֆլիկտաբանության բա
ժին, որի ուսումնասիրման առարկան
այն կոնֆլիկտներն են, որոնք առաջա
նում, զարգանում ու հաղթահարվում
են, ներ
քին (ազ
գային) կամ (մի
ջազ
գային) իրավունքի շրջանակներում [3]:
Իր ավ աբ ան ակ ան կոնֆլ իկտ աբ ան ու
թյունը սերտորեն համագործակցում է
սոցիոլոգիայի, սոցիալական հոգեբա
նության, իրավաբանական գիտություն
ների ճյուղերի, ինչպես նաև պետության
ու իրավունքի տեսության հետ: Իրա
վաբանական կոնֆլիկտաբանությունը
ուսումնասիրում է իրավունքի և պե
տության տեսության տեսական և մեթո
դոլոգիական միջոցների ողջ զինանոցը:
Իր ավ աբ ան ակ ան կոնֆլ իկտ աբ ան ու
թյունը մի բնագավառ է, որի ուսումնա
սիրության առարկան են հանդիսանում
իրավական կոնֆլիկտները, ինչպես նաև
իրավական նորմերն ու ակտերը, որոնք
որոշում են անհատների, սոցիալական
հանրույթների, խմբերի, ինստիտուտ
ների, կազմակերպությունների իրա
վական կարգավիճակը կոնֆլիկտային
իրավիճակի համատեքստում [4]: Իրա
վաբանական կոնֆլիկտաբանությունը
ընդհանրացնում և ուսումնասիրում է

Կոնֆլիկտները առկա են հասարա
կական կյանքի բոլոր ոլորտներում: Բա
խումներն առանձնահատուկ դրսևորում
ներ են ունենում հատկապես իրավական
հար աբ եր ութ յունն եր ի դաշտ ում: Այս
դեպքում մենք գործ ունենք իրավաբա
նական կոնֆլիկտի հետ: Իրավաբանա
կան կոնֆլիկտը, լինելով հասարակա
կան կոնֆլիկտի տարատեսակ, ունի մի
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այն առանձնահատկությունները, որոնք
բնութագրում են կոնֆլիկտը իրավուն
քի տեսանկյունից: Նմանատիպ մոտեց
ման տեսական նշանակությունն այն է
որ հնարավոր է դառնում կոնֆլիկտնե
րի ուղեկցումը պետական ինստիտուտ
ների հետ, որոնցից մեկն իրավունքն է,
հետևաբար և կոնֆլիկտների դիտար
կումը ոչ վերացական սոցիալական տա
րածքում, այլ իրական կապի մեջ գործող
իրավական կառույցների հետ: Այստեղից
էլ բխեցվում է նմանատիպ մոտեցման
գործնական իմաստը, պարզել` կարո՞ղ
են արդյոք իրավական նորմերը նպաս
տել իրավական կոնֆլիկտների առա
ջացմանը, զարգացմանն ու լուծմանը, և
եթե այո, ապա ինչպես բարձրացնել այդ
ազդեցության արդյունավետությունը:
Ուստի, նախ և առաջ, հարկ է հստակեց
նել, թե կոնֆլիկտի ինչպիսի տարրերը
կարող են կրել իրավական բնույթ, և որ
կոնֆլիկտն է համարվում իրավաբանա
կան: Ծանոթանացումը կոնֆլիկտների
ամենատարբեր տեսակների հետ հան
գեցնում է այն եզրակացության, որ իրա
վական տեսանկյունից դրանք ևս միա
տեսակ չեն: Առավել հստակ իրավական
բնույթն ար
տա
հայտ
ված է այն կոնֆ
լիկտներում, որոնք առաջանում ու զար
գանում են պայմանավորված երկու կամ
ավելի իրավական նորմերի միջև առկա
իրական հակադրությամբ, որը վերա
բերում է միևնույն առարկային: Սրանք
իրավական կոնֆլիկտներ են բառի ամե
նա
խիստ և նեղ ի
մաս
տով: Այս կոնֆ
լիկտներում հակամ արտ ող կողմ երի
հետաքրքրություններն ու դրդապատ
ճառները բնորոշվում են իրավական
նորմերի իմաստով և նշանակությամբ,
ինչով էլ ուղղակիորեն պայմանավոր
ված են մասնակիցների գործողություն
ները:
Վ.Ն. Կուդրյավցևը գտնում է, որ գո
յություն ունեն կոնֆլիկտը իրավաբանա
կան համարելու երկու այլընտրանքներ`
կամ կոնֆլիկտի բոլոր տարրերը (դրդա
պատճառ, մասնակիցներ, օբյեկտներ)

պետք է ուն են ան իր ավ աբ ան ակ ան
բնույթ, կամ բավական է, որ իրավական
տարր պարունակի դրանցից որևէ մեկը:
Հեղինակը առավել հակված է երկրորդ
տարբերակին, նշելով, որ իրավաբանա
կան պետք է համարել ցանկացած կոնֆ
լիկտ, որում վեճը, այսպես թե այնպես,
կապված է կողմերի իրավական հա
րաբերությունների (նրանց իրավաբա
նորեն նշանակալի գործողությունների
ու վիճակների) հետ: Իրավաբանական
կարելի է համարել նաև ցանկացած
միջպետական կոնֆլիկտ, ինչպես նաև
բախումն այն կողմերի հետ, որոնք պայ
մանագրով կապված չեն, որովհետև
ցանկացած պետությունների հարաբե
րությունները կարգավորվում են մի
ջազգային իրավունքի նորմերով: Իրենց
բնույթով իրավաբանական են համար
վում աշխատանքային, մի շարք ընտա
նեկան, արտադրական, կենցաղային և
միջազգային կոնֆլիկտները, եթե նրանք
շոշափում են երկրի սահմանադրությու
նը, շրջանների ու ղեկավարության ճյու
ղերի միջև պայմանավորվածությունը,
ազգերի ու ազգությունների կարգավի
ճակը: Շատ կոնֆլիկտներ էլ խրթին են
և պարունակում են ինչպես իրավական,
այնպես էլ ոչ իրավական տարրեր: Այլ
կերպ ասած՝ ոչ բոլոր կոնֆլիկտներն են
իրավաբանական, բայց գործնականո
րեն նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է
ավարտվել այս կամ այն իրավաբանա
կան ընթացակարգով:
Իրավաբանական կոնֆլիկտը հա
տուկ տեղ է զբա
ղեց
նում կոնֆ
լիկտ
ների համակարգում: Մի շարք սոցիալհոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական,
էթնիկական և այլ կոնֆլիկտներ կարող
են ստանալ իրավաբանական բնույթ:
Կոնֆլիկտների շարքում առանձնացնում
են իրավական և ոչ իրավական տար
րեր, ո
րոնք էլ հենց կա
րող են փո
խել
կոնֆլիկտի կառուցվածքը: Նմանատիպ
կոնֆլիկտներն անվանում են խառը
կոնֆլիկտներ: Ցանկացած պարագայում
իրավաբանական կոնֆլիկտը ենթա
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դրում է կոնֆլկտային հարաբերություն
ներ և կոնֆլիկտային գործողություններ
[5]: Կոնֆլիկտների կանխարգելման,
հաղթահարման իրավաբանական հն
րավորություններն ավելի լայն են, քան
կոնֆլիկտի իրավական բնույթը, սա
կայն մեծամասամբ կոնֆլկտում իրա
վաբանական միջամտության համար
ի սկզբանե առկա են իրավական հիմ
քեր: Հաշվի առնելով այն հանգաման
քը, որ կոնֆլիկտը զարգացման միտում
ունեցող երևույթ է` Վ.Ն.Կուդրյավցեվը
առանձնացնում է նրա այդ գործընթացի
մի քանի փուլեր՝
մեկ կամ եր
կու կող
մե
րի մոտ
իրավաբանական բնույթի դրդապատ
ճառների առաջացում.
կոնֆլիկտի մեջ գտնվող կող
մերի միջև իրավական բնույթի դրդա
պատճառների առաջացում.
իրավական հարաբերություննե
րի զարգացում` կապված իրավաբանա
կան մարմնի կողմից գործի դիտարկման
հետ: Այս փուլը կարող է տևական լինել
և կրել տարաբնույթ փոփոխություններ.
իրավական ակտի հրատարա
կում, որն ավարտում է կոնֆլիկտը: Կա
րող են ընդունվել մի քանի որոշումներ,
որոնցից մեկը գործի վերանայումն է:
Իր ավ ակ ան կոնֆլ իկտն եր ի զար
գացումը, երբ նրանում մասնակցում
են պետական իրավակիրառական օր
գանները, միշտ ուղղված է օրենքի շր
ջանակներում և նրան համապատաս
խան կոնֆլիկտի լուծմանը, սակայն
շատ դեպք եր ում իր ավ աբ ան ակ ան
կոնֆլիկտն ուղեկցվում է բռնի, հար
կադրական միջոցառումներով հանգու
ցալուծման ողջ ընթացքում: Այնպես որ՝
իրավաբանական կոնֆլիկտը չի կարելի
դիտարկելորպես իրադարձությունների
հանդարտ գործընթաց, ելնելով երկու
տեսակետից՝
-	լարվածությունը, հաճախ նաև
բռնությունը տեղ ունեն բախվող կող
մերի փոխհարաբերություններում:
-	Նույնը, սակայն, այլ բովանդա

կությամբ և ուղղվածությամբ տեղի է
ունենում իշխանական մարմիններից
որևէ մեկի կողմից հակամարտող կողմի
նկատմամբ: Թեև այն ընթանում է օրեն
քի շրջանակներում, սակայն վերածվում
է հակադիր կողմերի միջև սուր պայքա
րի:
Անդր ադ առն ալ ով իր ավ աբ ան ա
կան կոնֆլիկտների տիպաբանությա
նը` Վ.Ն.Կուդրյավցևը դրանք բաժա
նում է համընդհանուր և տարածական,
խմբային և միջանձնային, իրադրային,
դիրք ային, սուր, դանդ աղ ընթ աց,
կրկնվող, հետաքրքրությունների և իմա
ցական կոնֆլիկտների, սակայն իրավա
բանական կոնֆլիկտի յուրահատկու
թյունը բնորոշվում է իրավաբանական
բնութագրիչով: Դրանց են պատկանում
իրավունքի ճյուղը, որին վերաբերում
է կոնֆլիկտը, կանոնի կառուցվածքը,
իր ավ ակ իր առ ակ ան հաստ ատ ութ յան
տարատեսակությունը և այլն: Հատուկ
խումբ են կազմում միջազգային և ազ
գամիջյան կոնֆլիկտները, որոնք կար
գավորվում են միջազգային իրավունքի
նորմերով, պետական պայմանագրերով,
ինչպես նաև ներքին, սահմանադրական
օրենսդրությամբ: Կոնֆլիկտի հիմքում
կարող է ընկած լինել իրավունքի ցան
կացած նորմի տարբեր մեկնաբանու
թյունը և ընկալումը` լիազորող, պար
տադրող կամ արգելող:
Վ.Ն.Կուդրյավցևը անդրադարձել է
նաև կանոնակարգող–իրավական ոլոր
տում առկա կոնֆլիկտներին: Այս ոլորտի
կոնֆլիկտները տարբերվում են իրավա
բանական կոնֆլիկտների մյուս տեսակ
ներից իրավաբանական հակասություն
ներով: Դրանք առաջանում են ոչ միայն
իրավաստեղծ, այլև իրավակիրառա
կան գործ ընթ ացն եր ում, արտ ահ այ
տում են իրավունքի գոյության ներքին
յուրատիպ շրջանը, դրա զարգացման
և գործառնության տեխնոլոգիան: Այս
տիպի կոնֆլիկտների բախման օբյեկտը
իրավական գործերի ու կանոնակարգե
րի հակասություններն են: Նման կոնֆ
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լիկտներում միշտ գործում է իրավաբա
նական անձը: Սրանք առանձնահատուկ
են իրենց թիրախային բնույթով: Հաճախ
հակասություններ են առաջանում որևէ
կան ոն ակ արգ ի նկատմ ամբ տարբ եր
պաշտոններ զբաղեցնող սուբյեկտների,
պետական կառավարման մարմինների
ոչ միանշանակ վերաբերմունքի և դիր
քորոշման պատճառով:
Կանոնակարգային-իրավաբանական
կոնֆլիկտը երկակի բնույթ է կրում: Առա
ջին հերթին, այն կարող է ծագել հենց
այս ոլորտում, երբ նրա կենտրոնում են
գտնվում պետաիրավական երևույթ
ները: Երկրորդ` այն կարող է պատճառ
հանդիսանալ, մեկ այլ իրավաբանական
կոնֆլիկտի բաղկացուցիչ մաս կազ
մել, ի
նչ
պես նաև հան
դես գալ որ
պես
ավելի ընդհանուր կոնֆլիկտային իրա
դրության տարր: Տարբեր իրավական
հայացքները, արտահայտելով իրավա
գիտակցության և իրավական մշակույ
թի ոչ միևնույն մակարդակ, խթանում են
ապագա իրավաբանական կոնֆլիկտնե
րի առաջացումը:
Առ աջ ին հայ ացք ից կան ոն ակ ար
գային-իրավական կոնֆլիկտները իրեն
ցից ներկայացնում են իրավական գոր
ծերի արտաքին բախում, սակայն դա
այնքան էլ այդպես չէ, քանի որ դրանց
շարժումը կառավարում են մարդիկ,
խմբերը, կուսակցությունները: Այս կոնֆ
լիտների առավել բնորոշ դրսևորումներն
են` իրավական գործի կանոնակարգերի
միջև հակասությունները, որոնք դրանք
տարբեր կերպ մեկնաբանելու առիթ են
հանդիսանում: Դրանք են՝
անհ ամ ապ ատ ասխ ան ութ յուն ը
պետության սահմանադրության և տար
բեր շրջանների կանոնադրությունների
միջև.
օրենքների հեռացումը սահմա
նադրության տառից.
-	նախ ագ ահ ի հրամ անն եր ի և
օրենքների միջև հակասությունը.
հակասությունները օրենքների և
ենթաօրենսդրական լրացումների միջև.

օրենսդրության տարբեր ճյուղե
րի միջև հակասությունները.
-	միջազգային իրավունքի ընդհա
նուր կանոնակարգերի, միջպետական
պայմանագրերի ու ազգային օրենս
դրության միջև հակասությունները [6]:
Գրեթե յուրաքանչյուր իրավաբա
նական կոնֆլիկտ կարող է վերա
ճել սահմանադրականի: Այն կարող
է արտահայտվել մարդու և ազգային
փոքր ամ ասն ութ յունն եր ի իր ավ ունք
ների զանգվածային խախտումներով:
Վ.Ն.Կուդրյավցևը ընդգծում է, որ կան
բավականին լուրջ հիմքեր՝ ձևավորելու
կոնֆլիկտային իրավունքի ընդհանուր
ընթացակարգային ճյուղ` ավելի լայն
ծավալով և բովանդակությամբ: Այն
կարող է բաղկացած լինել առաջին հեր
թին` իրավական համակարգի ներսում
խախտված կապերի վերականգնման
վերաբերյալ սկզբունքներից և տեխնո
լոգիական համակարգերից, երկրորդ`
իրավունքի սուբյեկտների մտահասու
թյունն եր ի միջև հակ աս ութ յունն եր ի
հաղթահարման նպատակով կիրառվող
ենթաօրենսդրական լրացումներից, եր
րորդ` պահեստային կանոնակարգերից,
չորրորդ` համաձայնեցնող գործընթաց
ների տարբեր տեսակներից, հինգերորդ`
հատուկ մարմինների գործառույթներն
ու լիազորությունները սահմանող իրա
վական փաստաթղթերից:
Իրավական կոնֆլիկտներից զատ`
հատուկ հետաքրքրություն են ներկա
յացնում հոգեբանական կոնֆլիկտները
իրավակիրառական և մասնավորապես
քննչական գործունեության ոլորտում:
Այս ոլ որտ ում կոնֆլ իկտ այն ութ յան
հասկացությունը առաջին անգամ ներ
մուծել է Ա.Ռ.Ռատինովը, որը, կատա
րելով կոնֆլիկտային իրավիճակների
վերլուծություն հետաքննության փու
լում, առանձնացրեց կոնֆլիկտային և
ոչ կոնֆլ իկտ ային իր ադր ութ յունն եր,
որոնք պայմանավորված էին առաջին
հերթին հետաքննության վարման մար
տավարությամբ: Քննիչի գործունեու
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թյան հոգեբանական բնութագիրը են
թադրում է մասնագիտական կարևոր
նշանակություն ունեցող բաղադրիչնե
րի բացահայտում: Վ. Լ. Վասիլևը քն
նիչի մասնագիտական գործունեության
ոլորտում առանձնացնում է հասարա
կական, որոնողական, վերականգնո
ղակ ան, հաղ որդ ակց ակ ան, կազմ ա
կերպչական և հաստատող կողմերը,
որոնք միմյանց հետ սերտորեն փոխ
կապակցված են [7]: Բազմաթիվ քրե
ագետների և քրեահոգեբանների կար
ծիք ով՝ քննչ ակ ան գործ ուն եո ւթ յան
հիմնական նպատակն է հասարակու
թյան բացարձակ արժեքների իրավա

կան պաշտպանությունն, օրինականու
թյան հաստատումը, նախաքննության
փուլում իրավախախտումների բացա
հայտումը, մեղադրանք առաջադրելը,
մեղադրվորներին, քրեական, քաղա
քացիական և վարչական պատասխա
նատվության ենթարկելու նպատակով
դատական համապատասխան մարմ
նի դատին ներկայացնելը: Այսպիսով՝
քնն իչ ի հոգ եբ ան ակ ան և մասն ագ ի
տակ ան առ անձն ահ ատկ ութ յունն եր ը
պայմանավորված են քննչական գոր
ծունեության հասարակական—քաղա
քական, բարոյական և հոգեբանական
առանձնահատկություններով:
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В статье рассмотрены возможности исследований проблематики конфликта в области
юридической деятельности, дан сопоставительный анализ типов конфликта, особенностей
протекания и возможностей предотвращения развития конфликтного процесса.
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The article discusses possible issues of conflict studies in the field of legal activity. The
comparison of the analysis for the types of conflicts, especially the flows of preventing the possible
development of conflict processes has been put forward.

87

