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ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ԼԵԶՎՈՒՄ 

 

ABSTRACT 
THE ROLE OF STYLISTIC DEVICES IN LEGAL LANGUAGE 
 
 The present article aims at highlighting the stylistic devices in the Language 

for Law which play an essential role in making the legal discourse more 
perceptible. Assuming the significance of Legal Language in modern society, 
we’ve taken up a research on the legal text, viewing it both as a source of juridical 
information and as a linguistic unit with its lexical, morphological and syntactic 
peculiarities. 

Key words։ legal discourse, oral and written speech, stylistic device, legal 
act 

 
РЕЗЮМЕ 
РОЛЬ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ЯЗЫКЕ ЗАКОНА  
 
В рамках данной статьи исследуется роль стилистических приeмов в 

языке закона, способствующих оптимализации процесса законотворчества. 
Необходимость изучения языка закона в современной жизни неоспорима, 
так как именно посредством языка приводится в движение сложный за-
конодательный механизм. Настоящая статья рассматривает юридический 
текст в двух измерениях: как источник юридической информации, и как 
языковую единицу, имеющую свои лексические, морфологические и син-
таксические особенности. 

Ключевые слова: юридический дискурс, речевые стратегии, сти-
листический прием, правовой акт 

 

 

 

 



9 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 
Ներկայացվող հոդվածի շրջանակում փորձ է արվում ուսումնասիրել լեզ-

վաոճական հնարքների դերը իրավունքի լեզվում, որը, ըստ նպատակի գերա-
կայության, ունի առանձնահատուկ նշանակություն արդյունավետ և ընկալուչ 
խոսույթի (դիսկուրսի) կառուցման գործում։ Իրավաբանական խոսույթը 
ներկայացված է և՛ որպես իրավական աղբյուր, և՛ որպես լեզվի բառագիտա-
կան, ձևաբանական ու շարահյուսական առանձնահատկություններով լի հոլո-
վույթ։ 

Բանալի բառեր՝ իրավաբանական խոսույթ (դիսկուրս), խոսքային 
ռազմավարություն, լեզվաոճական հնարք, իրավական ակտ 

 
 

Իրավունքը մի մասնիկն է մարդկանցով լի իրական աշխարհի, ուր 

մարդիկ ապրում են, շփվում և հաղորդակցվում միմյանց հետ։ 

Իրավունքն իր ծագմամբ սերտորեն փոխկապակցված է լեզվին․ 

այն առարկայանում է լեզվում և ճանաչվում լեզվի միջոցով։ 

Լեզուն հասարակական հաղորդակցման միջոց է։ Առօրյայում 

մարդիկ փոխադարձ հարաբերություններ են ստեղծում միմյանց հետ և 

այդ հարաբերությունները, նրանց ամենօրյա կապը անկարելի է առանց 

լեզվի։ 

Լեզվի գործառման միջավայրը մարդկային հասարակությունն է, 

կրողը՝ այդ հասարակության խոսող և մտածող յուրաքանչյուր անհատ: 

Հետևաբար՝ լեզուն ճանաչել և հասկանալ կարող է միայն լեզվակիրը: 

Լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման միջոց է, այլ նաև ազգի նկարագիր, 

աշխարհաճանաչողություն, մտածողություն, հոգեբանություն, կենսա-

փիլիսոփայություն: Պատահական չէ, որ լեզուն եղել է ամենատարբեր 

գիտությունների ուսումնասիրության առարկա՝ լեզվաբանությունից 

մինչև իրավագիտություն:  

Դեռևս հին ժամանակներից իրավագիտության տեսության մեջ առ-

կա է եղել իրավունքի հաղորդակցման նշանակության իմաստավոր-

ման միտումը: Իրավագիտության մեջ իրավունքը սահմանվում է որ-
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պես հանրալեզվաբանական հաղորդակցման հատուկ ձև: Իրավունքի 

հաղորդակցությունը դիտարկվում է որպես հարաբերությունների հա-

մակարգ, որի սուբյեկտները իրավական տեղեկատվություն են ստա-

նում իրավական տեքստերի մեկնաբանմամբ և փոխանցում են իրավա-

կան տեղեկատվությունը իրավական փաստաթղթերի միջոցով, որոնք 

ստեղծվում են սեփական պարտավորությունների և իրավունքների 

իրականացման արդյունքում: Իրավունքի դիտարկումը հաղորդակց-

ման մշակույթի տեսանկյունից ներկայացված է ինչպես լեզվաբանների, 

այնպես էլ իրավագետների գիտական աշխատություններում՝ նպատակ 

հետապնդելով մեկնաբանել իրավունքի հաղորդակցման ոճական ար-

տահայտչամիջոցները, ուսումնասիրել իրավունքի և լեզվի պրագմա-

տիկ յուրահատկությունները, ինչպես նաև դրա թեմատիկ և իմաստա-

բանական պարամետրերը: 

Իրավաբանական հաղորդակցման նպատակն է սոցիալական հա-

մակարգի հասարակական հարաբերությունների կարգավորումը, որո-

շակի իրավունքների և պատասխանատվությունների ամրապնդումը, 

հասարակական կյանքից կամայականության և անվերահսկելիության 

բացառումը, սոցիալական համակարգի համապատասխանեցման 

ապահովումը տիրող արժեքներին և գաղափարներին: Այսպիսով՝ իրա-

վունքը համարվում է և՛ որպես առանձնահատուկ սոցիալական լեզու, 

և՛ որպես սոցիալական փոխներազդման բազմակողմանի, համընդհա-

նուր միջոց, որն իրենից ներկայացնում է իրավական հաղորդակցման 

հաճախակի վերարտադրման գործընթաց (Поляков, 2005): 

Իրավագիտական տեքստերի կառուցվածքային և շարահյուսա-

կան-տերմինաբանական առանձնահատկությունները համակարգային 

պատկերացում չեն տալիս իրավունքի լեզվի հաղորդակցման մասին։ 

Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է գործընթացները դիտարկել նաև լեզվի գոր-

ծունեության ավելի սոցիալական լայն համատեքստում, իսկ ավելի 

ստույգ՝ խոսույթի (դիսկուրսի) տեսանկյունից։ Իրավաբանական լեզվի 

ոճալեզվական առանձնահատկությունների բացահայտումը համեմա-
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տաբար երիտասարդ, սակայն զարգացող ուղղություն է ժամանակակից 

լեզվաբանության մեջ։ 

Իրավունքի լեզուն բառային, սինտակտիկ և ոճական միջոցների 

ամբողջությունն է, որոնց միջոցով ձևավորվում են օրենքներ կամ այլ 

իրավական ակտեր։ Վերջիններիս իրավական պահանջ և ձևական որո-

շակիություն են հաղորդում լեզվաոճական հնարքները: Ավելին, որոշ 

լեզվաբաններ բազմիցս հնչեցրել են այն կարծիքը, որ լեզուն, ծառայելով 

օրենքին, ազդում է նրա լեզվատրամաբանական մտահորիզոնի վրա: 

Հատկանշական է, որ ժամանակակից իրավաբանական կոնտեքս-

տում մեծ է լեզվաոճական միջոցների դերը արդյունավետ և ընկալուչ 

խոսույթի կառուցման գործում, քանի որ լեզվաոճական միջոցները հու-

զականություն են հաղորդում խոսույթին՝ ուշադրությունը հաճախ շե-

ղելով փոխանցվող իրազեկությունից։ Լեզվաոճական տեսանկյունից ի-

րավաբանական խոսույթի գրավոր և բանավոր ժանրերը ձևակերպվում 

են պաշտոնական-գործնական ոճի նորմերին համապատասխան:  

Բանավոր ժանրը ներառում է իրավաբանական խորհրդատվու-

թյունը /legal counseling/, վկաների հարցաքննումը /interogation of 

witnesses/, խաչաձև հարցաքննությունը /cross-examination/, մինչդատա-

կան քրեական վարույթը /pre-trial criminal proceedings/, դատաքննու-

թյունը /trial/, դատական խոսքը /judicial rhetoric, forensic discourse/, երդ-

ման բերելը /adjuration, administration of the oath/, դատարանում մեղադ-

րանքի պաշտպանությունը /pursuing a charge at court/ և այլն։ 

Գրավոր ժանրին են պատկանում՝ օրենսդրական ակտերը – կանո-

նակարգ /the rules of procedure, bye-laws/, հրաման /order/, օրենք /law/, 

մեղադրական ակտ /indictment/, դատական օրենսգիրք /Judicial Code/ և 

գործընթացային ակտերը – որոշում /judicial award, decisions of court/, 

վճիռ /civil judgement/, դատավճիռ /verdict, criminal judgement/, ձերբա-

կալման օրդեր (հրաման) /warrant of arrest/, դատական նիստի արձա-

նագրություն /court record(s)/, բողոքարկում /petition of appeal, appeal 

case/, հակահայց /counterclaim/ և այլն: Այսպիսով՝ իրավաբանական խո-

սույթը /դիսկուրսը/ դառնում է հետազոտության առարկա և՛ որպես 
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իրավական աղբյուր, և՛ որպես լեզվի բառագիտական, ձևաբանական, 

շարահյուսական առանձնահատկություններով լի «ռեսուրսների կենտ-

րոն»:  

Թեև իրավագիտությունը և լեզվաբանությունն իրենցից ներկայաց-

նում են գիտական տարբեր ոլորտներ, այնուամենայնիվ տեքստերի 

ուսումնասիրության ժամանակ միմյանց հետ խիստ փոխկապակցված 

են: Դա է պատճառը, որ իրավունքի ու լեզվի կապը բազմիցս արծարծ-

վել է ականավոր լեզվաբանների աշխատություններում։ Հայտնի լեզվա-

բաններ Լ. Վ. Շչերբան և Գ. Օ. Վինոկուրը առաջին անգամ ուշադրու-

թյուն են դարձրել իրավաբանական փաստաթղթերի լեզվի «պաշտոնա-

կան ոճ» հետազոտության արդիականությանը (Щерба, 1974; Винокур, 

2009): Այդ ժամանակից ի վեր իրավական տեքստերի լեզուն ուսումնա-

սիրվում է պաշտոնական-գործնական ոճում:  

Ոճագիտությունը, ձևավորվելով իբրև անկախ գիտակարգ, ուսում-

նասիրում է լեզվի ոճական համակարգը, լեզվի յուրաքանչյուր միավորի 

կիրառման եղանակներն ու արտահայտչական առանձնահատկու-

թյունները՝ մշակելով համապատասխան նախադրյալներ խոսքն ավելի 

արտահայտիչ և պատկերավոր դարձնելու:  

Գործառական ոճաբանությունը հիմնվում է լեզվի գործառույթի 

լեզվահասկացողական բնույթի վրա: Յուրաքանչյուր գործառական ոճ 

բնութագրվում է լեզվական հնարքների կիրառմամբ: Ըստ Կոժինայի՝ 

ոճը օբյեկտիվորեն տրված չէ լեզվում, այլ ձևավորվում է խոսքային գոր-

ծունեության շնորհիվ (Кожина, 1971):  

Առանցքային նշանակություն ունի նաև այն փաստը, որ գործառա-

կան ոճում բառերի զգալի մասը չեզոք, միջոճային բառեր են, որոնց հի-

ման վրա էլ առանձնանում են ոճին բնորոշ բառապաշարն ու դարձվա-

ծաբանությունը: Բոլոր գործառական ոճերի համար քերականական մի-

ջոցները ընդհանուր են: Լեզվի քերականությունը մեկն է, սակայն կախ-

ված իր կառուցվածքից՝ յուրաքանչյուր գործառական ոճ յուրովի է օգ-

տագործում քերականական կառույցները: Օրինակ՝ պաշտոնական 

գործառական ոճին բնորոշ են կրավորական, անենթակա նախադասու-
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թյունները, գրական ոճում առկա է ֆիքսված շարադասություն, հրա-

պարակախոսական-իրավագիտական ոճին բնորոշ են հռետորական 

տարրեր և այլն: Նմանատիպ քերականական կառույցների կիրառումը 

նույնպես հարաբերական է, քանի որ մի գործառական ոճին բնորոշ քե-

րականական կառույցը կարող է կիրառվել մեկ ուրիշում ևս: Այս ամենը 

հաշվի առնելով՝ հաճախ վերլուծության առարկա են դառնում նախորդ 

դարաշրջանների օրենսդրական ու գիտական տեքստերի բառագիտա-

կան և շարահյուսական առանձնահատկությունները, որոնց հետազո-

տության արդյունքում եզրակացություն է արվում պաշտոնական-գործ-

նական ոճի կազմավորման և հատկությունների վերաբերյալ:  

Նշանավոր լեզվաբանների ուսումնասիրություններում կարելի է 

հանդիպել ոճի սահմանման տարբեր ձևակերպումներ. օրինակ՝ Չարլզ 

Բալին գտնում էր, որ ոճը առաջանում է լեզվում եղած տարբեր արտա-

հայտությունների երկընտրանքից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի տար-

բեր արտահայտչական իմաստ (Charles Bally, 1991): 

 Ըստ Արթուր Շոպենհաուերի՝ ոճը «մտքի կերպարանքն է»: Նա 

գտնում էր, որ կարևոր չէ, թե ինչ բառեր կընտրվեն. գրողի ոճը կրում է 

նրա անհատականությունը (https://is.muni.cz/th/79361/pedf_m/THESIS.pdf): 

Մինչդեռ ակնառու լեզվաբան Վինոգրադովը ոճը սահմանում էր 

իբրև «հասարակայնորեն ճանաչված և գործառույթով պայմանավոր-

ված ընտրելու, համատեղելու, կիրառելու մեկ ամբողջական ներքին 

միասնություն» (Виноградов, 1963): 

Հետաքրքիր է նաև Գալպերինի տեսությունը։ Ըստ նրա՝ ոճը սահ-

մանվում է իբրև բառային, քերականական և հնչյունական միավորնե-

րով փոխկապակցված մի համակարգ, որը ծառայում է որոշակի նպա-

տակի (Гальперин, 1981)։ 

Խոսքի ոճային ուսումնասիրության կարևորագույն արդյունք կա-

րելի է համարել լեզուն՝ իբրև արտահայտությունների հոմանշային հա-

մակարգ (Щерба, 1974), բառագիտական տիպաբանական ոճի հիման 

վրա ստեղծված բառագիտական, բառակազմական, ձևաբանական շա-

րահյուսական միավորները (Виноградов, 1963; Кожина, 1971; և այլն), 
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ինչպես նաև լեզվական միավորների ձևավորումը՝ սպեցիֆիկ, հարաբե-

րական սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ կամ չեզոք, որոնց համադրումը սահ-

մանում է գործառական ոճի կառուցվածքային ինքնատիպությունը, ոճի 

զարգացման ընթացքում լեզվական և արտալեզվական միավորների ա-

ռանձնացումը (Гиндин, 1974), ոճի հետագա զարգացումը սահմանող 

երկու միտումների՝ ինտեգրման ու տարբերակման բացահայտումը 

(Пиголкин, 1972), գրականության լեզվի գործառական ազդեցության 

հաստատումը նրա քերականական առանձնահատկությունների վրա 

(Кожинa, 1971): 

Սահմանումների բազմազանությունը վկայում է այն մասին, որ 

լեզվաոճական միջոցները դարձել են լեզվաբանական բազմակողմանի 

ուսումնասիրության առարկա՝ մասնավորապես իրավունքի շրջա-

նակում: 

Լեզվի ոճական տարբերակման ուսուցումը տեքստի լեզվաբանա-

կան տեսության մեջ առաջ է բերել նոր հիմնադրույթներ: Իմաստին և 

բովանդակությանը նպատակաուղղված իրավաբանական տեքստերում 

լեզվական միավորների կազմավորման նոր հնարքներ և նորմեր են 

հաստատվել: Իրավագիտության մեջ օրենսդրության լեզվական ինքնա-

տիպությունը օրենսդրական ոճագիտության խնդիր է առաջ քաշել, որը 

լուծվում է իրավունքի ընդհանուր տեսության հայեցակարգային դրույ-

թի սահմաններում։ Պաշտոնական-գործնական ոճի տեքստերի առանձ-

նահատկության ուսումնասիրությունն արդիական է դարձել մասնավո-

րապես ընթացակարգային փաստաթղթերում, ինչպես, օրինակ, սոցիա-

լական իրավունքը հարաբերություններ է սահմանում աշխատողների 

իրավունքներին համապատասխան՝ նախատեսելով որոշակի չափորո-

շիչներ և ելակետային սկզբունքներ: Ահա այստեղ օգնության են հաս-

նում լեզվական միջոցների ամբողջ ճարտարությունն ու հարստությու-

նը՝ ներկայացված ընթացակարգային, ինստիտուցիոնալ, մտավոր, 

տարածքային-կարգավիճակային սպեկտորի տեսքով՝ ընդգծելով իրա-

վունքի գերակայության երաշխավորման անհրաժեշտությունը։ 
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Անդրադառնալով տեքստի լեզվաոճական առանձնահատկություն-

ներին՝ Ի․ Ռ․ Գալպերինն իր առջև խնդիր է դնում «նկարագրել և վեր-

լուծել ինտուիտիվ ընկալվող տեքստի տարրերը լեզվաոճական տեսան-

կյունից՝ ուղենշելով վերջիններիս փոխկապակցվածությունն ու փոխ-

պայմանավորվածությունը, որոնք ապահովում են պրագմատիկ ուղ-

ղություն հաղորդակցման գործառույթով»: Տեքստը դիտարկելով որպես 

լեզվի գրավոր ձև և իրականության գրաֆիկական արտացոլում՝ հետա-

զոտողն առանձնացնում է տեքստի պարտադիր և ոչ պարտադիր (ֆա-

կուլտատիվ) տարրերը որպես լեզվաբանական ուսումնասիրություն: 

Գալպերինը տեքստի տեղեկատվությունը՝ բովանդակությունը, անվա-

նում է ամբողջության լիարժեքություն, տեքստի հիմնական կատեգորի-

ա և առանձնացնում է տեղեկատվության տեսակներ, որոնց շնորհիվ 

կարելի է դասակարգել տեքստը, ինչպես, օրինակ, իրավաբանական 

փաստաթղթերի տեքստերը դիտարկվում են որպես պաշտոնական-

գործառական ոճի տեքստեր, իսկ ըստ բնույթի՝ տեղեկատվությունը բա-

ժանվում է ակտերի, պայմանագրերի, բողոքների և այլն (Гальперин, 

1981): 

Լեզվական նորմերի տիրապետումն առանձնապես կարևորվում է 

երկլեզվության պայմաններում, քանի որ մայրենի լեզվից բացի օտար 

լեզուների տիրապետումն իրավագետի համար անհրաժեշտություն է 

դառնում։ Իրավաբաններն իրավունքի լեզվի ուսումնասիրությունները 

կապում են այնպիսի հասկացությունների հետ, ինչպիսիք են իրավուն-

քի ձևն ու բովանդակությունը, կանոնավոր (նորմատիվ) և անհատա-

կան (ինդիվիդուալ) ակտերի տեխնիկան, օրենսդրական գործունեու-

թյան մոդելավորումը, դատական գործընթացի մշակույթը (խոսքային 

կուլտուրան)։ 

Սույն մոտեցման ուսումնասիրություններում նոր դեր են խաղում 

Ա. Ա. Ուշակովի աշխատությունները, որտեղ ուշագրավ է համարվում 

«Օրենսդրական ոճագիտություն» կոչվող նոր գիտակարգի ստեղծման 

անհրաժեշտությունը: Այս նոր գիտակարգը վերագրվում է և՛ լեզվաբա-

նությանը, և՛ իրավաբանությանը: Ա. Ա. Ուշակովը օրենսդրական ոճա-
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գիտությունը սահմանում է որպես իրավաբանական տեխնիկայի բա-

ղադրիչ մաս, որն ուսումնասիրում է «օրենքի լեզուն որպես հատուկ ոճ, 

որը կիրառվում է իրավունքի մեջ», և առաջարկում է այն անվանել, այս-

պես կոչված, «законография» (Ушаков, 1967):  

Ա. Ս. Պիգոլկինը նույնպես համամիտ է Ա. Ա. Ուշակովի հետ և 

կարծում է, որ իրավաբանական տեխնիկան պետք է ուսումնասիրի 

օրենսդրության հետևյալ հատկանիշները՝ պաշտոնական բնույթ, ձևա-

կերպում, տրամաբանություն, ավարտունություն և շարադրանքի հա-

ջորդականություն, զսպվածություն, զգացմունքային երանգների բացա-

կայություն, հստակություն և այլն (Пиголкин, 1972): 

Չժխտելով լեզվի դերն իրավունքի մեջ և նրա գիտական հետազո-

տության հնարավորությունը՝ Ս. Ս. Ալեքսեևը ուշադրություն է դարձ-

նում այն փաստերին, որ օրենսդրական ոճագիտության հիմնախնդիր-

ներն ուսումնասիրելիս «հնարավոր է կիրառել ընդհանուր ոճագիտու-

թյան, լեզվաբանության, գրականագիտության այնպիսի կատեգորիա, 

որը միասեռ է, համապատասխան իրավական կատեգորիային և 

անհրաժեշտ է իրավաբանական կանոնավոր (նորմատիվ) փաստաթղ-

թերն ավելի խորն ըմբռնելու համար»։ «Իրավունքի լեզու» հասկացու-

թյան մեջ նա դիտարկում է երկու ասպեկտ՝ որպես օրենսդրի կամքի 

արտահայտում իրավունքի լեզուն համարվում է գրական խոսքի ինք-

նուրույն տեսակ, իսկ որպես հոգևոր մշակույթի տարր՝ լեզուն կենտրո-

նացնում է իրավական ակտերի ոճի առանձնահատկություններն ու 

արժեքները, իրավիճակի ձևակերպման հստակությունն ու խստապա-

հանջությունը, ընդհանրացված ձևի մատչելիությունն ու համառոտու-

թյունը (Алексеев, 1982)։ 

Ժամանակակից հանրույթում լեզվական և ոճային առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրումը սահմանվում է նաև դիդակտիկ պատ-

կերացումներով, քանի որ այն ունակ է տեսական անհրաժեշտ հիմնա-

վորվածություն ապահովել թարգմանիչներին իրավունքի ոլորտում 

կրթելու համար՝ ելնելով իրավաբանական դիսկուրսում գործող տեքս-

տերի առանձնահատկություններից ու հատուկ բառապաշարի միավոր-
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ներից։ Բացի այդ՝ իրավագիտության ոլորտում կիրառվող իրավական 

տերմինները դեռևս համակարգային ուսումնասիրության (ֆիքսացիա-

յի) չեն ենթարկվել, ինչը լուրջ բացթողում է համարվում, որը խոչընդոտ 

է ստեղծում միջմշակութային հաղորդակցության ժամանակ։ Դրա հետ 

մեկտեղ գիտնականների կողմից շեշտվում է տեսական ամուր հիմքի 

անհրաժեշտությունը, որ ընկած է ազգային և միջազգային հարթու-

թյուններում տերմինաբանության ունիֆիկացման ու ներդաշնակեցման 

հիմքում։ Այդ իսկ պատճառով բազմիցս լեզվաոճական ուսումնասիրու-

թյունների է ենթարկվել իրավաբանական խոսույթը, ելնելով խոսքի՝ որ-

պես կառավարելի և անգիտակցաբար պլանավորվող գործողության 

ֆակտորից։ Ավելին՝ խոսքը նաև համարվում է ռազմավարական գոր-

ծընթաց, մտածական գործողություն՝ ուղղված որոշակի հաղորդակց-

ման խնդրի հաջող լուծումն ապահովող խոսքային մարտավարական 

գործողությունների մշակմանն ու իրագործմանը։ Օրինակ՝ իրավական 

ակտերում կիրառվում են նախաբանային /in case of, to commence with, 

opening the debates, as a primary consideration etc/, վերաբերական 

/referring to, to remind, don’t forget, appealing to etc/, նպատակային 

/finally, to conclude, summing up etc/, ինչպես նաև հակասական և հա-

կադրական /in direct contradiction, doubtful, illogical, ambiguous, in 

comparison to, despite the fact that etc/ բառեր և բառակապակցություն-

ներ, որոնք, հանդես գալով որպես խոսքային հնարներ, ապահովում են 

խոսքի ավելի տպավորիչ ու ցայտուն լինելը։ 

Հարկ է նշել, որ առանձնահատուկ է դիսկուրսի տեսանկյունից 

խոսքի մեխանիզմների սահմանման վերլուծությունը իրավական 

ճշմարտության հաստատման գործընթացում։ Նման մոտեցման ար-

դյունքում, իրավաբանական խոսույթի վերլուծությունը լեզվաբանու-

թյան մեջ հաստատված հասկացությունների տեսակետից, թույլ է տա-

լիս նկարագրելու այն որպես կառուցվածքային և կանոնակարգվածու-

թյան բարձր մակարդակով առանձնացող բազմազանությամբ։ 

Այսպիսով, իրավունքի ձևի և բովանդակության փիլիսոփայական 

կատեգորիան վերլուծելիս հետազոտողները հանգում են այն եզրակա-
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ցության, որ կանոնավոր (նորմատիվ) ակտերի կատարյալ լեզվական 

ձևը իրավունքի նորմի գաղափարախոսական ազդեցությունն է: 

Ճշգրիտ խոսքային ռազմավարության խոչընդոտ կարող են դառնալ ի-

րավական ակտում առկա մակերեսային դատողությունները, անբավա-

րար փաստերի առկայությունը, մեկնաբանվող շարադրանքի անորո-

շությունը, խոսքի նպատակաուղղվածության բացակայությունը, ոչ հս-

տակ տրամաբանական երանգավորումները և այլն։ 

Հիրավի, դժվար թե գտնվի հասարակական գործունեության մեկ 

այլ ոլորտ, որտեղ բառի սխալ կամ անտեղի գործածությունը, սխալ կա-

ռուցված արտահայտությունը, իմաստի և տեքստային ըմբռնման հա-

կասությունն ունենա ավելի խնդրահարույց և անասելի հետևանքներ, 

քան իրավունքի ոլորտն է (Алексеев, 1982):  

Ուստի՝ իրավաբանական ակտերի ձևի և բովանդակության գնա-

հատման ժամանակ ոչ մի իրավաբան չի կարող անտեսել տեքստի վե-

րոհիշյալ լեզվաոճական առանձնահատկությունները, քանի որ իրավա-

կան ակտի բովանդակության և ակտի միջև ցանկացած անհամապա-

տասխանություն, ցանկացած հակասություն կարող է լինել ակտի ոչ 

նպատակաուղղված գործողության պատճառ և արդյունքում հանգեցնել 

զրոյական կամ բացասական արդյունքի։ Դիպուկ է մեջբերել ԱՄՆ-ի 

Գերագույն դատարանի նախկին դատավոր Վ․ Օ. Դուգլասի խոսքերը․ 

«Միայն ճշգրիտ լեզու կիրառելով կարող են ջրերը մնալ մաքուր և չաղ-

տոտված՝ հնարավորություն տալով արդարադատության ընթացքին 

զերծ մնալ խեղաթյուրումներից և մոլորեցումներից» (Burton, 1999)։ 

Ուսումնասիրելով լեզվաոճական հնարքների դերը իրավունքի լեզ-

վում եզրահանգում ենք՝ լեզուն և իրավունքը անքակտելիորեն կապված 

են միմյանց․ իրավունքը առարկայանում է լեզվի միջոցով, իսկ լեզվին 

իրավական պահանջ հաղորդում են լեզվաոճական միջոցները։ Վերջին-

ներս ծառայում են ոչ միայն կանոնակարգված մտքերի ձևավորմանը, 

այլև դրանց հաղորդմանը կամ արտահայտմանը, որոնք ունեն հույժ  

կարևոր նշանակություն իրավագիտության ոլորտում։ Այս ամենը վկա-

յում է այն մասին, որ իրավունքի լեզուն համարվում է իրավագիտու-
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թյան հենարանը, որով ստեղծվում են կանոնակարգեր, օրենքներ, սահ-

մանադրություններ, օրենսգրքեր և այլ իրավական ակտեր՝ սահմանե-

լով վարքագծի պարտադիր կանոններ իրավահարաբերության բոլոր 

կողմերի համար։ 

Ամփոփելով կարելի է փաստել՝ իրավունքի լեզուն սովորաբար 

կարծրատիպային է, իրավագիտական խոսույթը՝ մշակութահեն, իրա-

վունքի լեզվին հատուկ են բազմիմաստությունը և հոմանշությունը, իսկ 

իրավագիտական տեքստերն ունեն հատուկ պրագմատիկ կարգավի-

ճակ, որոնք առավել խորը ուսումնասիրության կարիք ունեն։ 
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