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Անի Միքայելյան 

ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս 
 

Ժամանակակից հասարակական հարաբերությունների զար-

գացման վրա մեծապես ազդում են գիտական և տեխնոլոգիական 

նվաճումները, որոնցից շատերը XX դարի գիտնականների ձեռքբե-

րումների արդյունքն են: Նման ձեռքբերումների թվում կարևոր տեղ 

է գրավում ինտերնետը: Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում և Հայաս-

տանում ինտերնետ օգտագործողների շրջանակը լայնորեն ընդ-

լայնվում է, ինչը ենթադրում է սոցիալ-տնտեսական և իրավական 

բնույթի տարբեր հետևանքների առաջացում: 

Ժամանակակից հասարակության գործունեությունն ավելի ու 

ավելի է կենտրոնանում համացանցի օգտագործման վրա՝ որպես 

միջմշակութային հաղորդակցության և սոցիալական հաղոր-

դակցման միջոցի: Միևնույն ժամանակ, այն հնարավորությունները, 

որոնք տրամադրում է ինտերնետը հանգեցնում է դրա արագ առևտ-

րայնացմանը, և այժմ համացանցը չափազանց տարածված օգտա-

գործվում է գործարար գործունեության իրականացման համար: 

Սակայն, հասարակության մեջ և տնտեսական ոլորտում առկա 

բազմաթիվ հիմնախնդիրները, միևնույն ժամանակ ստացել են 

իրենց վերափոխումը վիրտուալ տարածքում: 

Իրականում, լինելով հասարակական կյանքի հիմնարար նոր 

ինստիտուտ, ինտերնետը իրավագիտության առջև մի շարք խնդիր-

ներ է առաջացրել: Անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել 

իրավաբանական դոկտրինը համացանցի ազդեցության լույսի ներ-

քո, որը առաջ է բերում իրավական բնույթի բազմաթիվ հարցեր: 

Դրանց թվում է ինտերնետի հասկացությունը սահմանելու խնդիրը, 

համացանցի իրավական կարգավորման սահմանները, գործարքնե-
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րի և իրավախախտումների որակման հարցերը, որոնք կատարվել 

են ինտերնետի միջոցով և մի շարք այլ հարցեր:  

Այս ամենը անհրաժեշտություն է առաջացնում մշակել համա-

պատասխան լուծումներ արդեն օրենսդրական մակարդակում: Հա-

յաստանի օրենսդրության յուրաքանչյուր ճյուղ, այս կամ այն կերպ, 

բախվում է համացանցի գործունեության հետ կապված խնդիրնե-

րին. քրեական իրավունքը՝ համակարգչային տեղեկատվության 

անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների շրջանակ-

ներում, քաղաքացիական իրավունքը՝ գործարքների հետ կապված, 

որոնք կատարվել են ինտերնետի միջոցով, անձի պատվի, արժա-

նապատվության կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի 

հատուցման հետ կապված: Միջազգային մասնավոր իրավունքը և 

կոլիզիոն իրավունքը կոչված են լուծելու այս ոլորտում պետություն-

ների և նրանց մարմինների իրավասության հարցը, հարկային իրա-

վունքը՝ առցանց գործողությունները հարկելու խնդիրը: Պետք է 

առանձնացնել նաև հեղինակային իրավունքը, քանի որ ինտերնե-

տային հարաբերություններին առնչվող վեճերի զգալի մասը հիմ-

նականում ծագում է հենց հեղինակային հարաբերություններից: 

Բազմաթիվ խնդիրներ կան նաև դատավարական իրավունքի 

ոլորտում հատկապես կապված ենթակայության և ընդդատության 

ինստիտուտների հետ:  

Ներկայումս ծագում են նաև եզակի, հատուկ կատեգորիայի վե-

ճեր, օրինակ, դոմենային անվան1 վերաբերյալ վեճեր, առցանց խա-

նութների և ինտերնետ պրովայդերների գործունեությունից բխող 

վեճեր: Նոր նրբություններ են առաջ գալիս նաև ավանդական կա-

տեգորիաների գործերով, ներառյալ հեղինակային իրավունքի 

պաշտպանության, գործարար համբավի, ինչպես նաև այն ծառա-

յությունների մատուցման հետ կապված վեճերում, որոնք մատուց-

                                                            
1 Դոմեն՝ համացանցում կայքի հասցե: Դոմենային անունը կամ ենթատի-

րութային անունը նույնականացնող տեքստային գրություն, որը սահմա-

նում է Համացանցում վարչական ինքնավարության, լիազորության և վե-

րահսկման տիրույթը։ Աղբյուրը՝ https://hy.wikipedia.org: 
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վում են որոշակի հեռավորության վրա: Նման վեճերի լուծումը կա-

տարվում է այն իրավական նորմերի հիման վրա, որոնք հարմա-

րեցված չեն այդ նպատակների համար:  

Ինտերնետ վեճերի հասկացությունը և դասակարգումը: Թեմա-

յի հետազոտությունը սկզբունքորեն անհրաժեշտ է սկսել նախ և 

առաջ այն հարցի պարզումով, թե որն է ինտերնետի օգտագործման 

հետ կապված վեճերը՝ որպես վեճի առանձին տեսակ առանձնաց-

նելու նպատակը: Այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար 

պետք է պարզել, թե ինչ են ինտերնետ-հարաբերությունը, ինտեր-

նետ-վեճը: 

Տեսության մեջ տարբեր տեսակետներ են արտահայտվել ին-

տերնետ հարաբերությունների առանձնահատկությունների վերա-

բերյալ: 

Այսպես, Ս.Վ. Մալախովի կարծիքով համացանցում առաջա-

ցող քաղաքացիական հարաբերությունները իրականում ունեն որո-

շակի առանձնահատկություններ, բայց ոչ թե սուբյեկտի, օբյեկտի 

կամ իրավահարաբերության բովանդակության առումով, այլ ոչ ա-

վանդական (համեմատած իրավահարաբերության ծագման ավան-

դական նախադրյալների հետ, որոնցից են՝ իրավունքի նորմերը, 

իրավասուբյեկտությունը, իրավաբանական փաստերը), բայց այդ 

հարաբերության ծագման համար պարտադիր համարվող նա-

խադրյալի հետ. նման իրավահարաբերության մասնակիցը պետք է 

լինի համացանցի օգտագործող: Այս հեղինակի մյուս առանձնա-

հատկությունների թվում ներառում է նաև վիրտուալությունը, ֆիզի-

կական սահմանները չճանաչող տարածության մեջ գոյություն ու-

նենալը և իրավական կարգավորման արդյունավետ մեխանիզմի 

բացակայությունը1:  

                                                            
1 Տե՛ս Малахов СВ. Гражданско-правовое регулирование отношений в глобаль-

ной компьютерной сети Интернет: дне канд. юрид .наук.: М.,: РГБ, 2002, էջ 

90: 
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Ըստ Ն.Ա. Դմիտրիկի՝ հնարավոր է ձևակերպել ինտերնետ 

հարթակում ծագող հարաբերությունների հետևյալ հատկություննե-

րը՝  

1) կողմերի գտնվելու վայրի անորոշությունը, որն առաջացնում 

է հնարավոր խնդիրներ կիրառելի իրավունքի, ինչպես նաև պար-

տավորությունների փաստացի կատարման հետ կապված,  

2) համացանցում առաջացած փոխհարաբերության մասնա-

կիցներին նույնականացնելու դժվարությունը, 

3) համացանցում աշխատանքային հոսքի էլեկտրոնային բնույ-

թը, որը պահանջում է հատուկ ծրագրակազմի և ապարատային 

սարքավորումների օգտագործում և այլն1:  

Ըստ Ա.Վ. Գլուշկովի՝ ինտերնետ-հարաբերությունները վիր-

տուլատ տարածքում առաջացող հարաբերությունների մաս են 

կազմում, որի մասնակիցները հանդես են գալիս որպես սուբյեկտիվ 

իրավունքների ու պարտականությունների կրողներ ինտերնետում2:  

Վերը նշված բոլոր հասկացությունները այս կամ այն կերպ 

բնորոշում են ինտերնետ-հարաբերությունները բնութագրող հիմ-

նական հատկանիշները և ըստ էության ճիշտ են: Նրանց միջև որո-

շակի տարբերությունը բացատրվում է հետազոտության սահման-

ներով, որում նույն երևույթը հայտնվում է տարբեր դրսևորումնե-

րով, որոնց միջոցով հետազոտողը կենտրոնանում է հարցի այս կամ 

այն կողմի վրա: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սույն հետազոտությունը 

նվիրված է ինտերնետ վեճերով գործերի ենթակայության խնդիրնե-

րին, մենք կարող ենք առանձնացնել ինտերնետ վեճերի հետևյալ 

հիմնական առանձնահատկությունները՝  

1. Համացանցում առկա հարաբերությունների մասնակիցների 

նույնականացման դժվարությունը և (կամ) նրանց գտնվելու վայրի 

                                                            
1 Տե՛ս Дмитрии Н.А. Осуществление субъективных гражданских прав с 

использованием сети Интернет. М.:Волтерс Клувер, 2006, էջ 72: 
2 Տե՛ս Глушков А.В. Проблемы правового регулирования Интернет-отношений: 

Дис. ... канд. юрид. наук : СПб, 2007, էջ 19: 
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անորոշությունը: Համացանցում ծագող հարաբերությունների մաս-

նակիցների նույնականացման խնդիրը հիմնականում առաջանում 

է հետևյալ իրավիճակներում՝ շատ հաճախ կայքերի սեփականա-

տերերը  սերվերների սեփականատերերը կամ ադմինիստրատոր-

ները չեն, որտեղ տեղադրված են իրենց կայքերը և որոնց տիրույթի 

անունները նման կայքերի ցանցային հասցեների մաս են: Արդյուն-

քում լինում են դեպքեր, երբ համացանցի օգտագործողը, որն այս 

կամ այն ծառայության մատուցման համար օգտվում է կոնկրետ 

կայքից, հուսալիորեն չի տեղեկացվում այն անձի իրավասություն-

ների մասին, որն իր հետ տեղեկատվություն է փոխանակում օնլայն 

ռեժիմով1: 

Նույն խնդիրը իրավացիորեն մատնանշում է նաև Լ.Վ. Գորշկո-

վան: Նրա կարծիքով ինտերնետային գործունեության նկատմամբ 

տարածքային չափանիշների կիրառման դժվարությունն այն է, որ 

ինտերնետում առևտրային գործունեությամբ զբաղվող կազմակեր-

պությունը կարող է չունենալ մանրածախ տարածք, գրասենյակ, 

պահեստ կամ անձնակազմ, և նրա միակ նույնականացման նշան-

ները կլինեն ինտերնետային կայքի և վեբ սերվերի հասցեն2: 

Քննարկվող խնդրին շատ մոտ է համացանցի օգտագործողի 

անանունության հարցը, ինչպես նաև նրա կեղծումը: Ըստ որոշ հե-

տազոտողների՝ «Ինտերնետում բացասական երևույթների առա-

ջացման հիմնական պատճառը օգտվողների կողմից անանուն մնա-

լու կարողությունն է»3: 

2. Հարաբերությունների նշանակալի կատեգորիայի առաջա-

ցում և զարգացում դոմենային անունների համակարգի կարգավո-

                                                            
1 Տե՛ս Войниканис Е.А. Якушев М.В. Информация. Собственность. Интернет: 

традиция и новеллы в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004, էջ 102: 
2 Տե´ս Горшкова Л.В. Проблема идентификации субъекта и объекта в сети 

ИнтернетУ/Законодательство и экономика, 2005, № 5, էջ 53: 
3 Տե՛ս Михайленко Е.В. Проблемы информационно-правового регулиро-

вания отношений в глобальной компьютерной сети Интернет: Автореф. дис.... 

канд. юрид. Наук, - М., 2004, էջ 9: 
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րումները օգտագործելով: Ինտերնետային հարաբերությունների ևս 

մեկ առանձնահատկություն պետք է անվանել ուղղակիորեն կամ 

անուղղակիորեն դոմեյն անունի օգտագործումը գործարքներ կա-

տարելիս, տեղեկատվություն մուտք գործելիս և այլն: Խոսքը  այն 

մասին է, որ ինտերնետի օգտագործումն իրականացվում է, որպես 

կանոն (բայց, այնուամենայնիվ, ոչ միշտ), վեբ կայքերի մի համա-

կարգի միջոցով, որոնք տեղակայված են համակարգիչների վրա՝ 

դոմենի հատուկ անվան տակ: Ընդ որում, գրանցման առկա կանոն-

ների շնորհիվ դոմենի անվան սեփականատիրոջը միանգամայն 

հնարավոր է որոշել: Հետևաբար, այս կամ այն վեճի մասնակիցնե-

րից գոնե մեկը, նույնիսկ անուղղակիորեն, կարող է հաստատվել 

որոշակի ճշգրտությամբ: 

Բացի այդ, դոմենային անուններն իրենք իրենցով առանձին 

կատեգորիայի վեճերի առարկա են՝ ապրանքային նշանի և անհա-

տականացման միջոցների նկատմամբ իրավունքների վերաբերյալ 

վեճերի, ինչը լրացուցիչ կերպով անհրաժեշտություն է առաջացնում 

առանձնացնել այն որպես ինտերնետային հարաբերությունների 

առանձնահատկություն1: 

3. Այս հարաբերությունների սուբյեկտային կազմի բազ-

մաթվությունը վեճերի մեծ մասում: Համացանցային հարաբերութ-

յունների սուբյեկտիվ կազմը ինքնին չի տարբերվում համացանցից 

դուրս նույն իրավական հարաբերությունների կազմից: Այնուամե-

նայնիվ, իրականում, ինտերնետի օգտագործման հետ կապված հա-

րաբերությունների սուբյեկտիվ կազմը շատ հաճախ բազմաշերտ և 

                                                            
1 Տե՛ս Незнамов Андрей Владимирович. Особенности компетенции по 

рассмотрению Интернет-споров: национальный и международный аспекты: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук: 

специальность 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс/ Нез-

намов Андрей Владимирович ; [Урал. гос. юрид. акад.], - Екатеринбург, 2010, 

էջ 30: 
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բարդ է1: Դա պայմանավորված է, առաջին հերթին, առնվազն այն 

փաստով, որ օգտագործողը մուտք է գործում համացանց` անկախ 

այլ անձի՝ պրովայդերի գործունեության միջոցով, և երկրորդ, ինչ-

պես նշված է, դոմենի անունը գրանցվում է նաև անկախ երրորդ 

կողմի` գրանցողի կողմից: Երրորդ, դոմենի անվան տերը, ինչպես 

նաև կայքի սեփականատերը (այդ հասկացությունները նույնական 

չեն), նույնպես անկախ անձ է, որը շատ դեպքերում մասնակցելու է 

իրավահարաբերության մասնակիցների միջև վեճին: Այսպիսով, 

ինտերնետային վեճերի այս առանձնահատկությունն կայանում է 

բարդ սուբյեկտիվ կազմի մեջ: Երկու սուբյեկտների միջև հարաբե-

րությունները միջնորդավորվում են այլ՝ երրորդ, անձանց կողմից:  

4. Համացանց մուտք գործելու համար իրավահարաբերության 

սուբյեկտների կողմից որոշակի ծրագրակազմով հատուկ տեխնի-

կական միջոցներ օգտագործելու անհրաժեշտությունը: Վերջապես, 

ինտերնետային կապերի չորրորդ, բավականին ակնհայտ առանձ-

նահատկությունն է համացանց մուտք գործելու համար որոշակի 

ծրագրակազմով հատուկ տեխնիկական միջոցներ (համակարգիչ, 

նոութբուք և այլն) օգտագործելու անհրաժեշտությունը: 

Ինտերնետ վեճերի ենթակայության հետ կապված հարցերի ու-

սումնասիրությունը թերի կլինի, եթե մենք չանդրադառնանաք նաև 

ինտերնետ վեճի հասկացությունը որպես այդպիսին:  

Վեճը (գործը) կարելի է պայմանավորել համացանցի օգտա-

գործման հանգամանքով, եթե անմիջականորեն գործին առնչվող 

էական տարրն  է համացանցը, և առանց դրա, այսինքն` առանց հա-

մացանցի օգտագործման կողմերի միջև ծագած հարաբերություննե-

րը չէին կարող որակվել նման կեպ, կամ դրանք ընդհանրապես չէին 

զարգանա: 

Պայմանագրային պարտավորության դեպքում նման պայմանը 

նշանակում է, որ գործարքի ցանկացած տարր, ներառյալ դրա կա-

                                                            
1 Տե՛ս Петровский С.В. Интернет-услуги в российском праве. URL: 

http://ww\v.internet-law.ru/intlaw/books/petrovskv/ (Дата обращения: 25.12.2009): 
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տարումը, կապված է ինտերնետի օգտագործման հետ, և այդպիսի 

օգտագործումը անհրաժեշտ է այդ գործարքի համար: 

Էականությունը ենթադրում է, որ առանց ինտերնետի օգտա-

գործման այսպիսի փոխհարաբերություններ չէին զարգանա (չէին 

զարգանա նման կերպ) կամ էլ էականորեն կզարգանային այլ ձևով: 

Օրինակ, ինտերնետ խանութի հետ սպառողի վեճը պետք է 

որակվի որպես ինտերնետային վեճ, եթե տվյալ խանութում ապ-

րանքների գնումն իրականացվել է ինտերնետի միջոցով: Եթե սպա-

ռողը ապրանքը ձեռք է բերել իրական խանութում, չնայած և ծանո-

թացել է խանութի կայքին կամ նույնիսկ այնտեղ որոշակի ապրան-

քի ամրագրում է կատարել, ապա այդ վեճը չի կարող համարվել 

համացանցի օգտագործման հետ կապված, քանի որ այլ հավասար 

պայմաններում համացանցից օգտվելու փաստը որոշիչ չէ գործար-

քի կողմերի համար:  

Այսպիսով, կարող ենք տալ ինտերնետ վեճի հետևյալ սահմա-

նումը. ինտերնետային է այն վեճը, որը կապված է ինտերնետի օգ-

տագործման հետ, պայմանով, որ հարաբերությունները, որոնցից ա-

ռաջացել է նման վեճը, ուղղակիորեն պայմանավորված են դրանց 

առաջացման կամ զարգացման հետ՝ ինտերնետային հեռահաղոր-

դակցական ցանցի օգտագործման միջոցով: 

Հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև ինտերնետ վեճերի 

դասակարգման խնդիրներին: Այսպես, որոշ կատեգորիայի գործեր, 

որոնք կարող են պատկանել ինտերնետ վեճերի թվին, հայտնվել և 

գոյություն ունեն միայն ինտերնետում: Եվ այս իմաստով, նման 

«բնօրինակ» ինտերնետային վեճերի թվին են դասվում դոմենային 

անունների հետ կապված վեճերը, որոնք ի հայտ են եկել ինտերնե-

տային տիրույթում գործող դոմենային համակարգի շնորհիվ: 

Այս կատեգորիան ներառում է նաև տարբեր էլեկտրոնային փո-

ղերի օգտագործման հետ կապված վեճերը, որոնք նույնպես գոյութ-

յուն ունեն միայն վիրտուալ տարածքում և նախատեսված են հենց 

ինտերնետում օգտագործման համար: 
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Համացանցային վեճերի մյուս կատեգորիաները ունեն «իրա-

կան» հիմք, այսինքն՝ դրանք ծագում են արդեն գոյություն ունեցող 

որոշակի կատեգորիայի գործերի վիրտուալ տարածքում վերա-

փոխման հետևանքով, երբ ինտերնետը դառնում է իրավահարաբե-

րությունների էական տարր: 

Նման «ածանցյալ» գործերին կարելի է դասել ինտերնետ ցան-

ցում հեղինակային իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ գոր-

ծերը: Նման վեճերը ավանդական կատեգորիայի վեճեր են, այնուա-

մենայնիվ, ինտերնետում հեղինակային իրավունքի օգտագործումը 

ձեռք է բերում ոչ միայն հատուկ մասշտաբ, այլև դրանց պաշտպա-

նության հատուկ ուղիներ ու նրբություններ: Նույնը կարելի է ասել 

սպառողների միջև առաջացող հարաբերությունների մասին, երբ 

կողմերի միջև համաձայնագրի կնքումը կամ կատարումը իրակա-

նացվել է ինտերնետի միջոցով, օրինակ, ապրանքները էլեկտրոնա-

յին խանութում վաճառելիս:  

Ինտերնետ վեճերի թվին են դասվում նաև պատվի, արժանա-

պատվության և գործարար համբավի պաշտպանության հետ կապ-

ված վեճերը:  

Հատուկ ծրագրակազմ օգտագործելը նույնպես ունի վճռական 

նշանակություն այն վեճերում, որոնք կապված են այսպես կոչված 

ինտերնետային բանկինգի իրականացման հետ, երբ օգտագործողը 

ղեկավարում է իր բանկային հաշիվը համապատասխան համա-

կարգ մուտք գործելու միջոցով: Նման կապի անվտանգությունը և 

օգտագործողի կողմից ինտերնետային գործառնությունների ըն-

թացքում հաշվում փողի անվտանգությունը, շատ առումներով, 

կախված է համապատասխան համակարգչային ծրագրերի օգտա-

գործումից, որոնք կարող են դառնալ որոշակի վեճի առանցքային 

խնդիր: 

Ինտերնետ վեճերի ենթակայությունը: Էլեկտրոնային առևտու-

րը և ինտերնետն առաջարկում են աննախադեպ հնարավորություն-
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ներ1: Ինտերնետի օգտագործման պայթյունավտանգ ընդլայնումը 

հնարավորություն է տալիս բիզնեսին ընդլայնել իրենց շուկաները և 

ծառայություններ մատուցել էլեկտրոնային սպառողների խոշոր 

խմբերի: Ինչպես առցանց գործարքները կարող են հանգեցնել 

խնդիրների և վեճերի, այնպես էլ օնլայն գործարքները: Այլ կերպ ա-

սած՝ էլեկտրոնային գործարքները երբեմն հանգեցնում են վեճերի: 

Որպեսզի բոլոր շահագրգիռ կողմերը զգան, որ իրենք կարող են 

ապահով մասնակցել էլեկտրոնային առևտրի գործարքներին, 

անհրաժեշտ է, որ էլեկտրոնային վեճերը լուծվեն համարժեք, քանի 

որ իրավական դաշտի անորոշությունը կարող է խանգարել երկու-

սին էլ՝ ինչպես սպառողներին ինտերնետից ապրանքներ կամ ծա-

ռայություններ գնելու, այնպես էլ ընկերություններին էլեկտրոնային 

շուկա մուտք գործելու:  

Խնդիրներն ավելի բարդ են լինում, երբ էլեկտրոնային վեճը 

միջսահմանային է: Միջսահմանային էլեկտրոնային առևտրային 

գործարքների քանակը Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի և Ասիայի միջև նույնպես 

աճում է ամեն օր՝ դրա հետ ավելացնելով պոտենցիալ էլեկտրոնա-

յին վեճերի քանակը: 

Հաշվի առնելով, որ ինտերնետ կապերը հաճախ ծանրա-

բեռնված են օտարերկրյա տարրով, ինտերնետի օգտագործման 

գրեթե ցանկացած դեպքում, հարց է առաջանում որոշելու այն պե-

տությունը, որը այս կամ այն պատճառով կարող է հավակնել ին-

տերենտային հարաբերությունների մասնակիցների գործողություն-

ներին իրավաբանական որակում տալու:  

Հետևաբար, պայմանագրային հարաբերությունների առանց-

քային հարցերից մեկը ինտերնետ ցանցում օրենքի գործողության 

հարցն է: Դժվարությունն այն է, որ «կիբեր տարածքը» գտնվում է ա-

ռանձին ազգ-պետությունների տարածքից դուրս: Սա հանգեցնում է 

իրավասության կանոններ սահմանելու անհրաժեշտության, որոնք 

                                                            
1 Տե՛ս Out-of-court dispute settlement systems for e-commerce. Report of an 

exploratory study, Marc Wilikens, Arnold Vahrenwald, Philip Morris (Joint 

Research Centre), 20th April 2000, էջ 2: 
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պետք է կիրառվեն համապատասխան հասարակական հարաբե-

րությունների նկատմամբ:  

Ավելին, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ազգային դատա-

կան մարմինները հաճախ ելնում են այն փաստից, որ կիբեր տա-

րածքը ամբողջովին իրենց իրավասության ներքո է, և դա հանգեց-

նում է օրենքի և դատական որոշումների բախման: 

Վերջին տարիներին էականորեն աճել է դատական իրավա-

սության խնդրի կարևորությունը ինտերնետում ծագած իրավական 

հարաբերությունների հետ կապված:  

Առկա են բազմաթիվ հարցեր այն մասին, թե ինչպես դատա-

րանները կտեղավորեն ինտերնետն իրավասության ներկայիս հա-

մակարգում: Այդ պատճառով մարդիկ երբեմն չգիտեն, թե ինչ 

օրենքներով պետք է առաջնորդվել: Չնայած մարդկանց մեծամաս-

նությունը գիտի իրենց պետության օրենքները, շատերը չգիտեն այն 

պետությունների օրենքները, որոնց հետ նրանք առնչվելու են: 

Հետևաբար, ներկայիս համակարգի պայմաններում, միանգամայն 

հնարավոր է, որ անձը պատասխանատվության ենթարկվի օտար 

երկրում մի բանի համար, ինչը իր երկրում լրիվ օրինական է: 

Ամենակարևորն այն է՝ ներկայիս ռեժիմի պայմաններում մար-

դիկ կարող են ակամայից իրենց պատասխանատվության ենթարկ-

վելու առաջ կանգնեցնել՝ թեկուզ ինտերնետում որևէ հասարակ տե-

ղեկատվություն տեղադրելով: Օրինակ՝ ամերիկացին կարող է բա-

ցել որևէ կայք, որտեղ կան կարճ կիսաշրջազգեստներով կանանց 

լուսանկարներ՝ դրանով իսկ իրեն ենթարկելով քրեական պատաս-

խանատվության վտանգի իսլամական օրենսդրություն ունեցող 

երկրներում:  

Եթե գործող իրավական համակարգը  պահպանի արդյունա-

վետ և արդար վերահսկողություն ինտերնետի նկատմամբ, ապա 

ամբողջ աշխարհի դատարանները ստիպված կլինեն հստակ քայլ 

կատարել իրենց իրավասության ընդարձակման համար1: 

                                                            
1 https://cyber.harvard.edu/property99/domain/Betsy.html. 
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Հարկ է նշել, որ ինտերնետ ցանցում առաջացող իրավահարա-

բերությունների իրավասության խնդիրը չի սահմանափակվում 

իրավասությունը սահմանազատելու տեխնիկական և իրավական 

չափանիշներով: Սկզբունքորեն կարևոր է ուշադրություն դարձնել, 

թե ինչու են տարբեր երկրների դատարանները ստիպված մշակում 

իրավասության չափանիշները, և ինչու մինչև այժմ փոխզիջում 

գտնելը բավականին դժվար է՝ համադրելով համընդհանուր ճանաչ-

ված համացանցային իրավասության իրավական կանոնները: 

Բազմաթիվ տեսակետներ են հնչում, որ ինտենրնետ-հարաբե-

րությունների նկատմամբ պետք է կիրառել որևէ միջազգային փաս-

տաթղթում պարունակվող իրավասության կանոնները:  

Այնուամենայնիվ, դա հազիվ թե թույլ կտա խուսափել այդ կա-

նոնները անընդհատ լրացնելու անհրաժեշտության խնդրից, ինչը 

կլինի շատ ավելի բարդ: Եթե դրանք ամրագրվեն, կարող են երկար 

ժամանակ մնալ անփոփոխ և չհասցնեն արձագանքել նոր միտում-

ներին՝ առաջացնելով նոր դժվարություններ: 

Վերջին տարիներին գերակշռող է այն տեսակետը, որ վեճերի 

այլընտրանքային լուծումը (ADR) կարող է էլեկտրոնային վեճերի 

աճող քանակի լուծման օգտակար միջոց դառնալ: Վեճերի այլընտ-

րանքային լուծումը շատ դեպքում ավելի արդյունավետ է, քան վե-

ճերի լուծման կանոնավոր (դատական) մեթոդները, որոնք հաճախ 

ենթադրում են երկար և բավականին թանկ իրավական ընթացա-

կարգեր:  

1999թ. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ-

մակերպությունը (OECD) հրապարակել է «Էլեկտրոնային առևտրի 

ոլորտում սպառողների պաշտպանության ուղեցույց»1: Այս ուղե-

ցույցները խրախուսում են բիզնեսը, սպառողի ներկայացուցիչնե-

րին և կառավարություններին միասին աշխատելու՝ ապահովելու 

համար սպառողների վեճերի այլընտրանքային լուծումը՝ մատչելի և 

ժամանակին, առանց ավելորդ ծախսերի կամ բեռի: Հատուկ ուշադ-

                                                            
1 http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/index.htm (under electronic commerce). 
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րություն է դարձվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորարա-

րական օգտագործմանը վեճերի այլընտրանքային լուծման համա-

կարգերի կիրառման ժամանակ:  

ADR համակարգերի ներդրման գործընթացում Եվրոպական 

Միությունը այս խնդրին անդրադարձել է եվրոպական «Էլեկտրո-

նային առևտրի հրահանգում» (98/0325 (COD))1: Հրահանգի 17-րդ 

հոդվածի առաջին մասը սահմանում է. «Անդամ պետություններն 

ապահովում են, որ տեղեկատվական հասարակության ծառայութ-

յուններ մատուցողի և ծառայության ստացողի միջև անհամաձայ-

նությունների դեպքում, նրանց օրենսդրությունը չխոչընդոտի ար-

տադատական սխեմաների օգտագործմանը, որոնք առկա են հա-

մաձայն ազգային օրենսդրության՝ վեճերի լուծման համար՝ ներառ-

յալ համապատասխան էլեկտրոնային միջոցները»: 

2000թ. մարտին Բրյուսելում ԵՄ-ի կողմից անցկացվեց սեմի-

նար «Էլեկտրոնային առևտրի համար արտադատական վեճերի 

լուծման համակարգերի մասին»: Սրան հետևեց զեկույց, որը նույն-

պես վերաբերում էր էլեկտրոնային առևտրի միջավայրում վեճերի 

լուծման օնլայն տարբերակներին2:  

Հոլանդիայի կառավարությունը ևս արտահայտել է այն տեսա-

կետը, որ եվրոպական ADR ցանցը իսկապես կարող է էական դեր 

ունենալ էլեկտրոնային վեճերի լուծման մեջ3:  

Այլընտրանքային վեճերի լուծման հիմնական առավելություն-

ներից է մասնավորապես այն, որ վերջինս կարող է լուծել իրավա-

սության խնդիրը, այն արագ է և կարող է սպառողների համար լինել 

ոչ ծախսատար:  

Փորձենք ներկայացնել վեճերի այլընտրանքային լուծման երեք 

հիմնական տեսակները, որոնք կիրառվում են Հոլանդիայում:  

                                                            
1 http://www.ispo.cec.be/ecommerce/legal/legal.html#common. 
2 Տե՛ս Out-of-court dispute settlement systems for e-commerce. Report of an 

exploratory study, Marc Wilikens, Arnold Vahrenwald, Philip Morris (Joint 

Research Centre), 20th April 2000: 
3 Տե՛ս De automatiseringsgids 16 juni 2000, p. 1: 
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1) Արբիտրաժ: Արբիտրաժը վեճի այլընտրանքային լուծման ձև 

է, որում ներգրավված կողմերը վեճին վերաբերող իրենց ապացույց-

ները ներկայացնում են չեզոք «արբիտրին» ոչ ֆորմալ պայմաննե-

րում: Երբ կողմերը ազատորեն համաձայնվում են վեճը ներկայաց-

նել արբիտրաժին, ապա կողմերը չեն կարող միակողմանիորեն 

դուրս գալ արբիտրաժից1:  

Արբիտրաժը հիմնականում օգտագործվում է բիզնես ոլորտում 

առաջացող վեճերի դեպքում և ունի բազմաթիվ առավելություններ 

ի համեմատ դատական ընթացակարգերի: Մասնավորապես. 

- Արբիտրաժային լսումը կարող է տեղի ունենալ այն ժամին և 

վայրում, որի շուրջ պայմանավորվում են կողմերը: 

- Կողմերը կարող են ընտրել արբիտր, որն ունի կոնկրետ վեճի 

լուծման համար անհրաժեշտ իրավաբանական և գործնական մեծ 

փորձ: 

- Վիճող կողմերը կարող են արագ ձեռք բերել նրանց վեճի վե-

րաբերյալ կայացված որոշումը, և վեճի լուծումն ունենում է շատ ա-

վելի ցածր գին, քան դատարանում իրականացվող դատավարութ-

յունը:  

- Արբիտրաժի գաղտնիությունը՝ արբիտրաժային դատավա-

րությունը սովորաբար բաց չէ հասարակության համար, մինչդեռ 

դատական գործընթացները սովորաբար բաց են հանրության և 

լրատվամիջոցների համար:  

- Կողմերը իրենք են սահմանում արբիտրաժային քննության 

ընթացակարգերը (lex arbitri): Արբիտրաժը կարգավորող կանոննե-

րը կարող են լինել նույնքան ոչ ֆորմալ կամ բարդ, ինչպես համա-

ձայնեցրել են կողմերը:  

Որոշումը, որ արբիտրը կայացնում է, վերջնական է, պարտա-

դիր կատարման և բողոքարկման ենթակա չէ՝ բացառությամբ շատ 

սահմանափակ դեպքերի: Դրա վիճարկումը դատարանում հնարա-

                                                            
1 Տե՛ս H.J Snijders, M. Ynzonides en G.J. Meijer, Nederlands Burgerlijk 
Procesrecht, 2e druk, Deventer, 1997, nr 378, p. 314: 
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վոր է միայն առանձին դեպքերում, որոնք թվարկված են Նյու Յորքի 

համաձայնագրի 5-րդ հոդվածում:  

2) Պարտադիր խորհրդատվություն: Այլընտրանքային վեճերի 

լուծման այլ ձև է, այսպես կոչված, «Պարտադիր խորհուրդ» ընթա-

ցակարգը, որին հաջորդում են Հոլանդիայի սպառողների բողոքնե-

րի տարբեր խորհուրդները (Geschillencommissionies): Որոշակի բո-

ղոքների քննության իրավասության հիմքը կարելի է գտնել բողոք-

ների խորհրդին մասնակցող առևտրային ասոցիացիաների անդամ-

ների օգտագործած մատակարարման պայմաններում: Այդ պայ-

մաններով սահմանվում է, որ սպառողներն ունեն իրավունք մատա-

կարարի հետ վեճը ներկայացնել բողոքների խորհրդին, այլ ոչ թե 

դատարան: 

Եթե սպառողը բողոք ունի, նա ստիպված է փորձել լուծել 

խնդիրը նախ մատակարարի հետ: Եթե դա չի հանգեցնում վեճի 

լուծման, սպառողը կարող է ներկայացնել իր բողոքը Բողոքների 

խորհրդին: Բողոքների խորհուրդը պահանջում է ամբողջ տեղե-

կատվությունը վեճի երկու կողմերից, որի արդյունքում հասնում է 

օրինական որոշման, որը պարտադիր է կողմերի համար: Նման 

որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ: Այնուամենայնիվ, որոշումը 

հնարավոր է ներկայացնել դատարան երկու ամսվա ընթացքում 

որոշում կայացվելուց հետո դրա վավերության ստուգման համար 

(Հոլանդիայի քաղաքացիական օրենսգիրք, 7:904-րդ հոդված): Սա 

նշանակում է, որ դատավորը կարող է այդ որոշումը չեղյալ ճանա-

չել, եթե Բողոքների խորհուրդը խախտել է դատավարական իրա-

վունքի հիմնարար սկզբունքները1:  

Երբ Բողոքների խորհուրդը որոշում է կայացնում, առևտրային 

ասոցիացիան երաշխավորում է, որ իր անդամները կատարելու են 

այս որոշումը: Այսպիսով, առևտրային ասոցիացիան ապահովում է, 

որ Բողոքների խորհրդի կողմից կայացված որոշումները լինեն 

                                                            
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just-

04_nl_ccb1_en.html. 
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արդյունավետ: Այս պահին Հոլանդիայում կան ավելին քան 28 բո-

ղոքների խորհուրդներ, որոնք Հոլանդիայի սպառողների բողոքների 

հարցերով հիմնադրամի մասն են կազմում: 

Եվրոպական այլ երկրներ ևս ունեն սպառողների բողոքների 

լուծման այլընտրանքային մեխանիզմներ, բայց դրանցից ոչ բոլորն 

են առաջարկում համապատասխան որակի երաշխիքներ: Ապա-

հովելու համար ԵՄ տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող տար-

բեր ընթացակարգերի կողմից նվազագույն որակի երաշխիքներ, 

ինչպիսիք են անկախությունը, թափանցիկությունը, արդյունավե-

տությունը, Եվրոպական հանձնաժողովը վերջերս սպառողական 

վեճերի արտադատական կարգավորմանն ուղղված հանձնարարա-

կան ընդունեց, որոնք ուղղված  են այդ խնդիրների լուծմանը1:  

3) Միջնորդություն (Մեդիացիա): Միջնորդությունը վեճերի 

լուծման այլընտրանքային ձև է, որի միջոցով կողմերը չեզոք միջ-

նորդի օգնությամբ իրենք են լուծում իրենց վեճը: Միջնորդը որոշում 

չի կայացնում, բայց վիճող կողմերին օգնում է գտնել լուծումը, որն 

ընդունելի կլինի վեճին ներգրավված բոլոր կողմերի համար:  

Միջնորդությունը միշտ տեղի է ունենում կամավոր հիմունքնե-

րով. ոչ մեկին չի կարելի հարկադրել մասնակցել միջնորդությանը: 

Միջնորդությունը նույնպես կամավոր է այն իմաստով, որ կողմերից 

յուրաքանչյուրը կարող է, եթե ցանկանում է, հրաժարվել միջնոր-

դությունից ցանկացած փուլում մինչև հաշտության համաձայնութ-

յան ստորագրումը:  

Հաշտության համաձայնագիրն ունի իրավական ուժ: Սա նշա-

նակում է, որ համաձայնությանը չհետևելու դեպքում հնարավոր է 

իրավական գործողություններ ձեռնարկել: Այլ երկրներում, օրինակ՝ 

ԱՄՆ-ում, կողմերը որոշում են, թե արդյոք նրանք ցանկանում են 

                                                            
1 Տե´ս Commission Recommendation on the principles applicable to the bodies 

responsible for out-ofcourt settlement of consumer disputes (98/257/CE),  

http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1998/en_398X0257.html կամ 

http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just02

_en.html: 
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օրինականորեն կատարել իրենց համաձայնագիրը, թե ոչ: Համա-

ձայնագիրը կատարման ենթակա չլինելու պատճառն այն է, որ միջ-

նորդության գաղափարը հենց այն է, որ կողմերն իրենց խնդիրները 

լուծեն ինքնուրույն եթե որոշում են կայացրել, որը երկուսի համար 

էլ ընդունելի է, հետևաբար կհետևեն դրան՝ առանց օրենքով սահ-

մանված գրավոր համաձայնագիր կնքելու1:  

Ներկայումս բավականին տարածված են նաև ինտերնետ վեճե-

րի լուծման առցանց ձևերը, որոնցից հատկապես տարածված է առ-

ցանց վեճերի լուծումը (ODR- Online Dispute Resolution): Այսօր Եվ-

րոպական հանձնաժողովը գործարկել է նոր պլատֆորմ՝ օգնելու 

սպառողներին և առևտրականներին լուծելու առցանց վեճերն օն-

լայն գնումների վերաբերյալ: 

Վեճերի լուծման առցանց պլատֆորմն առաջարկում է մուտքի 

մեկ կետ, որը ԵՄ սպառողներին և առևտրականներին հնարավո-

րություն է տալիս կարգավորելու իրենց վեճերը ինչպես ներքին, 

այնպես էլ միջսահմանային առցանց գնումների համար: Դա ար-

վում է՝ վեճերն ուղղորդելով ազգային այլընտրանքային վեճերի 

լուծման մարմիններին, որոնք միացված են այդ հարթակին և ան-

դամ պետությունների կողմից ընտրվել են ըստ որակի չափանիշնե-

րի, և տեղեկացրել են հանձնաժողովին: 

Արդարադատության, սպառողների և գենդերային հավասա-

րության հարցերով հանձնակատար Վյուրա Ժուրովան նշում է, որ 

սպառողներից շատերը, որոնք առցանց գնումներ կատարելիս ունե-

նում են խնդիրներ, չեն բողոքում, քանի որ կարծում են, որ իրենց 

բողոքի քննարկման ընթացակարգը շատ երկար է, և այն ի վերջո 

լուծում չի ստանա: Վեճերի լուծման առցանց պլատֆորմը նորարար 

գործիք է, որը խնայում է ժամանակ և գումար սպառողների ու 

առևտրականների համար: Դա կբարելավի սպառողների վստա-

հությունը առցանց գնումներ կատարելու ժամանակ և աջակցելու է 

                                                            
1 Տե՛ս E. Katsh in ‘Law in a digital world’: online dispute resolution as a solution 

to cross-border e-disputes an introduction to odr esther van den heuvel. 

esther@schasfoort.com: 
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այն երկրների բիզնեսին, որոնք նպաստում են Եվրոպայի թվային 

միասնական շուկային: 

Հարթակի հիմնական առանձնահատկություններն են՝ 

• Պլատֆորմը հարմարավետ է և հասանելի է բոլոր տեսակի 

սարքերի համար: Սպառողները կարող են լրացնել հարթակի վրա 

բողոքարկման հայտը երեք պարզ քայլով: 

• Պլատֆորմը օգտվողներին առաջարկում է հնարավորություն՝ 

առցանց անցկացնելու վեճի լուծման ամբողջ ընթացակարգը: 

• Հարթակը բազմալեզու է: Պլատֆորմի վրա մատչելի է թարգ-

մանչական ծառայություն, որն ուղղված է եվրոպական տարբեր 

երկրներում գտնվող կողմերին աջակցելու վեճի լուծման հարցում: 

Այսօր 17 անդամ պետություններից վեճերի այլընտրանքային 

լուծման շուրջ 117 մարմիններ միացված են վեճերի լուծման առ-

ցանց պլատֆորմին: Հանձնաժողովն աշխատում է անդամ պետութ-

յունների հետ` հասնելու համար բոլոր անդամ պետությունների և 

ոլորտների լիարժեք մասնակցությանը: Վեճերի այլընտրանքային 

լուծումը (ADR) առաջարկում է վեճերը լուծելու արագ և էժան մի-

ջոց: Միջին հաշվով, դեպքերը պետք է լուծվեն առավելագույնը 90 

օրում: Եվրոպական սպառողների փորձը, որոնք օգտագործել են 

այլընտրանքային վեճերի լուծում, դրական է. 70 %-ը գոհ է այն ըն-

թացակարգից, որի միջոցով անցկացվել է իրենց բողոքների քննութ-

յունը: Սա սպառողների կողմից վեճերը լուծելու լրացուցիչ միջոց է 

և չի փոխարինում դատարան դիմելու հնարավորությանը, որը, այ-

նուամենայնիվ, սովորաբար ավելի թանկ է և տևում է ավելի երկար 

(սպառողների միայն 45%-ն է գոհ դատարանում իրենց բողոքների 

լուծման եղանակից)1: 

Վեճերի լուծման առցանց պլատֆորմի ստեղծման իրավական 

հիմքը սպառողի առցանց վեճերի լուծման վերաբերյալ կանոնա-

                                                            
1 Տե՛ս https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_297: 
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կարգն է1, որը նկարագրում է պլատֆորմի հիմնական գործառույթ-

ները, ինչպես նաև վեճի լուծման աշխատանքային գործընթացը, 

որը իրականացվում է պլատֆորմի միջոցով: 

Վեճերի այլընտրանքային լուծման հասանելիությունն ապա-

հովված է՝ անկախ նրանից, թե ինչ ապրանք կամ ծառայություն են 

նրանք գնել, անկախ նրանից՝ վաճառողը գտնվում է սպառողի ան-

դամ պետությունում կամ այլ անդամ պետություններում: 

Անդամ պետությունները ստեղծում են այն մարմինների ազգա-

յին ցուցակները, որոնք առաջարկում են այլընտրանքային վեճերի 

լուծման ընթացակարգեր (ADR մարմիններ): Այդ ցուցակներում 

ընդգրկված վեճերի լուծման այլընտրանքային բոլոր մարմինները 

համապատասխանում են ԵՄ օրենսդրությամբ սահմանված պար-

տադիր որակի պահանջներին2:  

Հարկ է անդրադառնալ նաև ՄԱԿ-ի Միջազգային առևտրային 

իրավունքի հարցերի հանձնաժողովի կողմից 2016 թվականի դեկ-

տեմբերի 13-ին ընդունված թիվ 71/138 տեխնիկական մեկնաբա-

նություններին, որոնք ևս ուղղված են առցանց վեճերի լուծման կա-

նոնակարգմանը (առցանց վեճերի կանոնակարգմանն ուղղված 

Յունսիտրալի տեխնիկական մեկնաբանություններ): Տեխնիկական 

մեկնաբանությունների ընդունումը պայմանավորված է օնլայն ռե-

ժիմով կնքվող միջսահմանային գործարքների թվի կտրուկ աճով, 

որը անհրաժեշտություն է առաջացրել ստեղծելու մեխանիզմներ, 

որոնք ուղղված են այն վեճերի լուծմանը, որոնք ծագում են նման 

                                                            
1 Տե՛ս Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and 

amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation 

on consumer ODR)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0524:  
2 Տե՛ս https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_297: 
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գործարքներից՝ ճանաչելով, որ նման մեխանիզմներից մեկը առ-

ցանց վեճերի լուծման կանոնակարգումն է1:  

2010 թ. Հանձնաժողովը իր քառասուներորդ նստաշրջանում 

որոշեց ստեղծել աշխատանքային խումբ առցանց վեճերի կանոնա-

կարգման նպատակովմ և 2015թ. իր քառասունութերորդ նստա-

շրջանում Հանձնաժողովը որոշեց, որ այս աշխատանքի արդյուն-

քում պետք է մշակվի ոչ պարտադիր նկարագրական փաստա-

թուղթ, որն արտացոլում է առցանց վեճերի լուծման տարրեր2:  

Տեխնիկական մեկնաբանությունները չունեն պարտադիր 

բնույթ, կրում են նկարագրական բնույթ և արտացոլում են անաչա-

ռության, անկախության, արդյունավետության, պատշաճ իրավա-

կան ընթացակարգի, արդարադատության, հաշվետվողականութ-

յան և թափանցիկության սկզբունքները:  

Ակնկալվում է, որ տեխնիկական մեկնաբանությունները զգալի 

ներդրում կունենան համակարգերի զարգացման մեջ՝ թույլ տալով 

կարգավորել վեճերը, որոնք ծագում են էլեկտրոնային կապի միջոց-

ներով կնքված միջսահմանային առուվաճառքի պայմանագրերից 

կամ ցածր գներով ծառայությունների մատուցման պայմանագրե-

րից:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, ինտերնետի միջոցով կնքվող միջսահ-

մանային գործարքների թվի կտրուկ աճին զուգահեռ, անհրաժեշ-

տություն է առաջացել ստեղծել մեխանիզմներ նման գործարքներից 

ծագած վեճերի կարգավորման նպատակով: 

Տեխնիկական մեկնաբանություններում, որպես նման մեխա-

նիզմ, ներկայացվում է վեճերի առցանց լուծումը, որը կարող է 

նպաստել կողմերի միջև առկա վեճի լուծման պարզ, օպերատիվ, 

                                                            
1 Տե՛ս Комиссия организации объединенных наций по праву международной 

торговли. Технические комментарии ЮНСИТРАЛ по урегулированию спо-

ров в режиме онлайн. Организация объединенных наций. Нью-Йорк, 2017 

год: 
2 Տե՛ս Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, 

Дополнение № 17 (A/70/17), пункт 352:   
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ճկուն և ապահով մեխանիզմի՝ առանց որևէ դատական նիստի կամ 

լսման՝ կողմերի ֆիզիկական ներկայության անհրաժեշտության: 

Վեճերի առցանց լուծումը ներառում է մոտեցումների և ձևերի լայն 

տեսականի (ներառյալ օմբուդսմենի կամ վերստուգող հանձնաժո-

ղովի կողմից բողոքների քննություն, բանակցություններ, հաշտե-

ցում, միջնորդություն, արբիտրաժ և այլն) և հիբրիդային ընթացա-

կարգերի1 օգտագործման հնարավորությունը:  

Օնլայն վեճերի լուծման ընթացակարգերի հաջորդականությու-

նը կարող է բաղկացած լինել մի քանի փուլերից, ներառյալ հե-

տևյալները՝ բանակցությունները, կարգավորման դյուրացումը և եր-

րորդը (եզրափակիչ) փուլ: 

Երբ հայցվորը հանձնում է ադմինիստրատորին օնլայն վեճի 

լուծման ծանուցում օնլայն վեճերի լուծման պլատֆորմի միջոցով, 

ադմինիստրատորը հայցադիմումի ստացման մասին տեղեկացնում 

է պատասխանողին, իսկ հայցվորին՝ ստացված պատասխանի մա-

սին: Սկսվում է վարույթի առաջին փուլը` տեղեկատվական և հա-

ղորդակցական տեխնոլոգիաներով ապահովված բանակցություն-

ներ, որի շրջանակներում հայցվորը և պատասխանողը բանակցութ-

յուններ են վարում միմյանց հետ օնլայն վեճերի լուծման պլատֆոր-

մի միջոցով: 

Եթե այդ բանակցային գործընթացը ձախողված է (այսինքն՝ չի 

հանգեցրել հարցի լուծմանը), սկսվում է երկրորդ փուլը՝ «Կարգա-

վորման դյուրացումը»: Դատավարության այս փուլում օնլայն վեճի 

լուծման ադմինիստրատորը նշանակում է չեզոք անձի, որը մտնում 

է կողմերի հետ հարաբերությունների մեջ` նպատակ ունենալով 

հասնել վեճի լուծմանը:  

Եթե այս փուլը ևս հաջողության չի հասնում, ապա կարող է 

սկսել ընթացակարգի երրորդ և վերջին փուլը, որի դեպքում ադմի-

նիստրատորը կամ չեզոք անձը տեղեկացնում են կողմերին վերջ-

                                                            
1 Հիբրիդային ընթացակարգը ենթադրում է վեճերի լուծման մի քանի 

մեթոդների տարրերի օգտագործում, որոնք լրացնում կամ միմյանց հետ 

համատեղվում են: http://www.mediationgeneve.ch/?page_id=6214&lang=ru: 
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նական փուլի բնույթի և այն ձևի մասին, որով այն կարող է անցկաց-

վել:  

Օնլայն վեճերի լուծման ընթացակարգը կարող է հատկապես 

օգտակար լինել էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում ծագած ոչ մեծ 

արժեքի միջսահմանային գործարքների դեպքում: Օնլայն վեճերի 

լուծման ընթացակարգը կարող է կիրառվել նաև այն վեճերի նկատ-

մամբ, որոնք ծագում են ինչպես հենց առևտրային կառույցների 

միջև, այնպես էլ առևտրային կառույցների և սպառողների միջև: 

Ամփոփելով վերոշարադրյալը կարելի է նշել, որ ինտերնետ 

դաշտում ծագող վեճերի քննությունը և լուծումը տեղի է ունենում 

տարբեր մարմինների և դատարանների կողմից, որը հանգեցնում է 

բազմաթիվ խնդիրների:  

Այս առումով, խնդրի հնարավոր լուծումների թվում հատկա-

պես հետաքրքիր է Ռ. Միհալսի դիրքորոշումը, որն առաջարկել է 

համացանցի և օրենսդրության միջև հարաբերությունների զարգաց-

ման հետևյալ ուղիները1. 

1. Այս ոլորտի հատուկ իրավական կարգավորման ամբողջա-

կան բացակայությունը, ինչը կհանգեցնի նրան, որ վաղ թե ուշ հա-

մաշխարհային շուկան ինքնին կզարգացնի իրավասության որոշ 

կանոններ: 

2. Իրավասության համընդհանրացումը վերազգային դատա-

կան ինստիտուտների ստեղծման միջոցով կամ որևէ երկրի դատա-

րաններին նման կարգավիճակ տալու միջոցով: 

3. Այս խնդիրը լուծելու համար տարբեր երկրներում դատական 

ինստիտուտների համագործակցությունը: 

Իրավասության համընդհանրացման առաջարկվող սկզբունքը 

հիմնված է արդեն գոյություն ունեցող վերազգային դատական ինս-

տիտուտների վրա, օրինակ՝ Միջազգային քրեական դատարան: 

                                                            
1 Ralf Michaels. Territorial Jurisdiction after Territoriality, in: Slot, Jan 

Pieter/Bulterman, Mielle (Hrsg.), Globalisation and Jurisdiction, Kluwer Law 

International: The Hague 2004.P. 123-130. 
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Կարծում ենք, խնդրի լուծման լավագույն տարբերակներից մե-

կը հատուկ արբիտրաժային դատարան ստեղծելն է, այս դեպքում՝ 

ինտերնետի միջոցով: Արդեն գոյություն ունեն այս կարգի արբիտ-

րաժային դատարաններ, օրինակ՝ Մտավոր սեփականության հա-

մաշխարհային կազմակերպության արբիտրաժի և միջնորդության 

կենտրոնը, որը հաջողությամբ լուծում է դոմենի անվան վեճերը 

(ինչպես նաև մի շարք այլ մասնագիտացված արբիտրաժային դա-

տարաններ): 

Ս. Ա. Վորոպաևը ինտերնետում հեղինակային իրավունքի 

պաշտպանության վերաբերյալ իր հիմնարար ուսումնասիրության 

մեջ արտահայտում է միջազգային արբիտրաժային դատարաններ 

ստեղծելու անհրաժեշտության գաղափարը՝ որպես ինտերնետում 

տեղադրված աշխատանքների համար հեղինակային իրավունքի 

պաշտպանության գործերով քաղաքացիական վեճերի լուծման հա-

տուկ և ամենաարդյունավետ միջոց1: Հեղինակը առաջարկում է որ-

պես օրինակ վերցնել Մտավոր սեփականության համաշխարհային 

կազմակերպության (WIPO) արբիտրաժային և միջնորդական 

կենտրոնը: 

Այսօր իրավասության կոնֆլիկտային հարցերի լուծման առա-

վելագույն տեսանելի միջոցը կարող է հանդիսանալ նաև միջազգա-

յին կոնվենցիայի ընդունումը, որն իր մեջ կպարունակի կանոններ, 

որոնք թույլ կտան տարբերակել պետությունների իրավասությունը 

ինտերնետային վեճերի քննարկման համար: Իհարկե, այսպիսի մի-

ջազգային պայմանագիրը պետք է հստակ սահմանի այն չափանիշ-

ները, որոնցով այս կամ այն իրավահարաբերությունը ծանրա-

բեռնված է ինտերնետային տարրով: 

Դոմենային վեճերի իրավասության վերաբերյալ հարցի որոշա-

կիությունը թույլ կտա ապրանքային նշանների սեփականատերե-

րին, ներառյալ արտասահմանյան ընկերություններին, արբիտրա-

                                                            
1 Տե՛ս Воропаев С.А. Правовое регулирование авторских прав в сфере функ-

ционирования всемирной информационной сети Интернет: автореф. дис.... 

канд. юрид. наук : Москва, 2005, էջ 12:   
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ժային դատարաններին դիմելով նվազեցնել այդպիսի վեճերի 

քննության տևողությունը, գործի քննությունը տեղափոխել դատա-

րանի մասնագիտացված կազմին (դատավորներ, որոնք մասնագի-

տորեն մասնակցում են մտավոր սեփականության հետ կապված 

վեճերի լուծմանը), դրանով իսկ ավելի արդյունավետ պայքարել 

մտավոր սեփականության խախտման և ինտերնետի անբարեխիղճ 

մրցակցության դեմ:  

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ գալիս ենք այն եզրահանգման, որ ին-

տերնետ ցանցը կարգավորելու արդյունավետ միջոց կարող է հան-

դիսանալ որոշակի մարմնի ձևավորումը, օրինակ, մասնագիտաց-

ված արբիտրաժային դատարանի, որը ինչպես և ցանկացած մար-

մին կունենա միջպետական մակարդակով ընդունված վարքի որո-

շակի կանոններ և ինտերնետ վեճերի քննությունը այս մարմնում 

կլինի ավելի արդյունավետ, արագ և ոչ ծախսատար՝ ի համեմատ 

դատական ընթացակարգերի:  
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Данная статья посвящена анализу особенностей подведомственности в 

отношении споров в сети Интернет. 

В статье автор в первую очередь попытался выявить специфику интер-

нет-споров, определить понятие интернет-споров и классифицировать их. 

После автор ссылался на различные способы разрешения интернет-споров, 

представил их преимущества и недостатки. В частности, автор подробно 

описал альтернативные способы разрешения интернет-споров (посредни-

чество, арбитраж и т. д.) и формы разрешения споров в режиме онлайн. Про-

веденный тщательный анализ позволил сделать вывод, что альтернативные 

способы разрешения интернет-споров могут быть более эффективными при 

разрешении споров в Интернете, чем судебные разбирательства. 
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This article is devoted to the analysis of the peculiarities of jurisdiction in 

relation to disputes on the Internet. 

In the article the author first of all has tried to identify the characteristic 

features of internet disputes and classify them. Besides the author referred to 

various ways of resolving internet disputes, presented their advantages and 

disadvantages. Particularly the author has described in details alternative methods 

of resolving internet disputes (mediation, arbitration, etc.) and online dispute 

resolution forms. 

A thorough analysis has led to the conclusion that alternative methods of 

resolving internet disputes may be more effective in resolving disputes on the 

Internet than legal proceedings. 
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