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ОСОБОЕ ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ТРУДОВЫМ СПОРАМ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ АРМЕНИИ

 
Ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ան հրա ժեշտ բա

ղադրա տարր է ան ձի խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգ նու մը, այ սինքն՝ այն բա
ցա սա կան հետ ևանք նե րի վե րա ցու մը, ո րոնք ան ձի հա մար ա ռա ջա ցել են ի րա
վուն քի խախտ ման ար դյուն քում: Ը նդ ո րում, այդ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի 
վե րա ցու մը, որ պես կա նոն, տե ղի է ու նե նում մինչև ի րա վուն քի խախ տու մը գո յու
թյուն ու նե ցած վի ճա կի վե րա կանգն մամբ1: 

Այս ա ռու մով ա ռաջ նա հերթ նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծի նյու թաի րա վա կան 
բնույ թը, քա նի որ այն կան խո րո շում է վա րույ թի տե սա կը և ի րա վունք նե րի ու օ րի
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը և ե ղա նակ նե րը2։ Այլ կերպ ա սած՝ 
պաշտ պա նու թյան են թա կա նյու թա կան ի րա վուն քի կամ օ րի նա կան շա հի բնույթն 
ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու նեն ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի սահ ման ման հար ցում և ա պա հո վում են դա
տա վա րու թյան « հո րի զո նա կան» դա սա կար գու մը3։ 

Վե րոգ րյա լի հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա
րու թյան նախ կին օ րենս գիր քը4 աշ խա տան քային վե ճե րի ա ռն չու թյամբ ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներ չէր սահ մա նում, այ սինքն՝ դրանք են թա կա է ին քն նու թյան 
մյուս քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի քն նու թյան և լուծ ման ը նդ հա նուր կա նոն նե րով։ 
Նման ի րա վի ճա կը խնդ րա հա րույց էր հետ ևյալ պատ ճառ նե րով.

Ա ռա ջին. աշ խա տան քային վե ճե րով գոր ծե րի քն նու թյան հա մար նա խա տես
ված չէր ո րո շա կի ժամ կետ, ին չը նշա նա կում էր, որ դրանք ևս են թա կա է ին քննու
թյան և լուծ ման «ող ջա միտ ժամ կետ»ի սահ ման նե րում: Սա այն դեպ քում, ե րբ 
աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման, փո փոխ ման և նմա նաբ նույթ այլ դեպ
քե րում աշ խա տան քային վե ճե րի լու ծումն աշ խա տող նե րի հա մար ու նի կար ևոր 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն, և դրա ձգձ գու մը խիստ բա ցա սա կան է ազ դում 
աշ խա տո ղի կեն սա մա կար դա կի վրա: Պա տա հա կան չէ, որ մի շարք գոր ծե րով 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ձևա վո րել է այն սկզ բուն քային 

1 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 07.07.2010 թ. թիվ ՍԴՈ902 ո րո շու մը:
2 Տե՛ս Гражданский процесс: Учебник. Под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, д.ю.н. проф. А.А. 
Мохова, д.ю.н., проф. П.М. Филиппова. М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРАМ», 2008, 
էջ 12։
3 Տե՛ս Сахнова Т.В., Курс гражданского процесса. 2е изд., перераб. и доп. М., «Статут», 2014, էջ 82։
4 Ըն դուն վել է 17.06.1998 թ.։ Ու ժի մեջ է մտել 01.01.1999 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53)։
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դիր քո րո շու մը, որ աշ խա տան քային վե ճերն ի րենց բնույ թով պա հան ջում են շու
տա փույթ լու ծում5: 

Մյուս կող մից գոր ծի քն նու թյան ո րո շա կի ժամ կե տի բա ցա կա յու թյան պայ ման
նե րում գոր ծա տու ի պար տու թյան դեպ քում նրա վրա դր վում էր զգա լի դրա մա
կան հա տու ցումն եր վճա րե լու պար տա վո րու թյուն մի այն այն պատ ճա ռով, որ վե
ճի լու ծու մը դա տա րա նում տևել էր եր կար6: 

Աշ խա տան քային վե ճե րով գոր ծի քն նու թյան հս տակ ժամ կե տի բա ցա կա յու
թյու նը կող մե րի հա մար ու նե նում էր նաև այլ բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: Մաս
նա վո րա պես, աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լու ծու մը վի ճար կե լու դեպ քում 
գոր ծա տուն չէր կա րո ղա նում վս տա հո րեն կողմն ո րոշ վել հա մա պա տաս խան աշ
խա տա տե ղի հա մալր ման հար ցում, ի սկ աշ խա տողն էլ իր հեր թին նոր աշ խա
տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու ը նտ րու թյան հար ցում հայտն վում 
էր տևա կան ա նո րո շու թյան մեջ: 

Երկ րորդ. աշ խա տան քային վե ճե րի քն նու թյունն ի րա կա նաց վում էր կող
մե րի դա տա վա րա կան ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի հի ման վրա: Այս 
սկզբուն քը, ի նչ պես գի տենք, հիմն վում է նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե
րի սուբյեկտ նե րի հա վա սա րու թյան վրա և կա րող է լի ար ժեք ի րաց վել մի այն այդ 
դեպ քում: Այ նինչ, դա տա վա րու թյան կող մե րի կար գա վի ճակ ձեռք բե րած աշ խա
տո ղի և գոր ծա տու ի միջև աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա չէ հա
վա սա րու թյուն, քա նի որ աշ խա տան քային պայ մա նագ րի կն քու մից հե տո գոր ծա
տու ի և աշ խա տո ղի հա րա բե րու թյուն նե րը փո խա կերպ վում են իշ խա նու թյան և 
են թա կա յու թյան վրա հիմն ված հա րա բե րու թյու նե րի7: 

Եր րորդ. օ րենսդ րու թյունն աշ խա տան քային վե ճե րով ա պա ցուց ման պար տա
կա նու թյան բաշխ ման կա նոն նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ հա տուկ կար գա վո րում չէր 
նա խա տե սում: Ար դյուն քում, բա ցա ռու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ե
րով8 ձևա կերպ ված ա ռան ձին ա պա ցու ցո ղա կան կա նոն նե րի, կի րա ռե լի էր հա
մար վում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման ը նդ հա նուր կա նո նը և 
աշ խա տո ղի վրա կա րող էր դր վել այն պի սի փաստ ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու
թյուն, ո րի վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցին հա սա նե լի ու թյուն ու նի մի այն գոր ծա տուն: 
Մինչ դեռ, ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշում է Պ. Ս. Բա րիշ նի կո վը, ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյան ճիշտ բաշ խումն ու ղ ղա կի ո րեն ազ դում է դա տա կան պաշտ
պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա9։

5 Տե՛ս Руководство по статье 6 Конвенции: право на справедливое судебное разбирательство 
(гражданскоправовой аспект). Совет Европы / Европейский суд по правам человека, 2013, էջ 59:
6 Տե՛ս, օ րի նակ՝ թիվ Ե ԿԴ/0828/02/10, թիվ Ե ԿԴ/1118/02/12, թիվ Ե ԿԴ/2080/02/16 և թիվ Ե ԿԴ/5130/02/16 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րը: 
7 Տե՛ս Буянова М.О., Индивидуальные трудовые споры: материальнопроцессуальные вопросы 
правового регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2014, է ջեր 4849, Сагандыков 
М.С., Баланс интересов работников и работодателей в нормах конституционного и трудового права // 
Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: Право. 2016, է ջեր 8788, Мурзина 
Е.А., Защита трудовых прав работников по российскому и китайскому законодательству // Lex Russica, 
Право, 2017, է ջեր 167168:
8 Տե՛ս, օ րի նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ 334(ՎԴ) քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 26.01.2007 թ. ո րո շու մը։
9 Տե՛ս Барышников П.С., Бремя доказывания в трудовых спорах // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право», 2015, էջ 90։
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 Պետք է նշել, որ աշ խա տան քային վե ճե րի քն նու թյան և լուծ ման հետ կապ
ված հիմն ախն դիր նե րը հա ճախ են քն նարկ ման ա ռար կա դար ձել մաս նա գի տա
կան գրա կա նու թյան մեջ: Այս պես, ը ստ Ի. Ա Կոս տյա նի, աշ խա տան քային վե ճե րի 
չա ռանձ նա ցու մը որ պես քա ղա քա ցի ա կան գոր ծե րի ի նք նու րույն կա տե գո րի ա և 
դրանց չհանձ նումն ա ռան ձին դա տա վոր նե րի հան գեց նում է դա տա կան սխալ նե
րի10, ի սկ, օ րի նակ, Ն. Օ. Տո դեն կար ծիք է հայտ նում աշ խա տան քային դա տա վա
րու թյան ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին11: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ էլ հան դես են գա լիս աշ խա տան քային վե ճե րի քն նու թյան 
և լուծ ման սկզ բունք նե րի ներդր ման ա ռա ջար կու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, Տ. Է. 
Ա շու րո վան, վեր լու ծե լով ռու սա կան և ար տա սահ մա նյան դոկտ րի նա յում հան դի
պող մո տե ցումն ե րը, ներ կա յաց րել է ան հա տա կան աշ խա տան քային վե ճե րի լուծ
ման մի շարք, այդ թվում՝ վե ճի ա րագ լուծ ման սկզ բունք նե րը12, ի սկ Գ. Վ. Պետ
րո սյա նը և Լ. Է. Զոհ րա բյա նը ձևա կեր պել են հայ րե նա կան ի րա վա գի տու թյան 
հա մար նո րույթ հան դի սա ցող աշ խա տան քային վե ճե րի լի ա կա տար քն նու թյան 
սկզ բուն քը և ա ռա ջար կել դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան մեջ հա մա պա տաս
խան փո փո խու թյուն ներ13: 

Ակն հայտ է, որ թե՛ հի շա տակ ված խն դիր նե րը, թե՛ գի տա կան մո տե ցումն ե
րը չէ ին կա րող չդի տարկ վել քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան նոր օ րենսդ րու թյան 
մշակ ման ըն թաց քում։ Այս ա ռու մով ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան նոր 
օ րենսգր քում14 (այ սու հետ՝ ՔԴՕ) նա խա տես վել է «Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե
ճե րով վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ 24րդ գլու խը, ո րը սահ մա նում է այս վա րույ թի 
կար գով քնն վող գոր ծե րի շր ջա նա կը, դրանց քն նու թյան, այդ թվում՝ ա ռան ձին 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կետ նե րը, նա խա տե սում է դա տա րա նի ակ
տիվ դե րա կա տա րու թյան դրս ևո րումն ե րը, ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հա տուկ 
կա նոն նե րը, ի նչ պես նաև վճիռ կա յաց նե լիս քն նարկ ման են թա կա հար ցե րը: 

Այս պես, ՔԴՕ 210րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 24րդ 
գլխով սահ ման ված կար գով քն նում և լու ծում է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի 
փո փոխ ման, լուծ ման և աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու
թյան են թար կե լու հետ կապ ված ան հա տա կան աշ խա տան քային վե ճե րը: Ը ստ 
է ու թյան, օ րենս դիրն ը նտ րել է աշ խա տո ղի ի րա վունք նե րի վրա ա ռա վել լուրջ ազ
դե ցու թյուն ու նե ցող և ա պա ցու ցո ղա կան գոր ծըն թա ցի տե սան կյու նից մի աս նա
կան տրա մա բա նու թյուն ու նե ցող գոր ծե րը։

10 Տե՛ս Костян И.А., К реализации права на судебную защиту // Судебная защита в сфере труда и 
социаль ного обеспечения: сб. докладов секции трудового права и права социального обеспечения 
совместной XV Междунар. науч.практ. конф. юрид. факта МГУ им. М. В. Ломоносова и VII Междунар. 
науч.практ. конф. «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские 
чтения)». М., 2015, է ջեր 1020:
11 Տե՛ս Тодэ Н.О., Правовые особенности рассмотрения судами некоторых трудовых споров // «Кадровые 
решения», 2003, №5 հա սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ https://www.profiz.ru/kr/5_2003/1124/:
12 Ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Ашурова Т.Э., Принципы разрешения индивидуальных трудовых споров 
// Актуальные проблемы российского права, 2016:
13 Ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Պետ րո սյան Գ., Զոհ րա բյան Լ., Աշ խա տան քային վե ճե րի լի ա կա տար 
քննու թյան սկզ բուն քը // Պե տու թյուն և ի րա վունք, 2016, №4 (74):
14 Ըն դուն վել է 09.02.2018 թ.։ Ու ժի մեջ է մտել 09.04.2018 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2018.03.05/16(1374) Հոդ.208։
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 Շա րադր վա ծի լույ սի ներ քո ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ օ րենս դիրն աշ
խա տան քային վե ճե րով վա րույ թի կի րառ ման պայ ման է դի տար կում վե ճի բնույ
թը: Այլ կերպ ա սած՝ քն նարկ վող վա րույ թի կի րա ռե լի ու թյու նը դա տա րա նը չպետք 
է պայ մա նա վո րի մի այն այն հան գա ման քով, թե ո րն է հայ ցի ա ռար կան, այ սինքն՝ 
ի նչ պա հանջ է հայց վո րը ներ կա յաց րել: Աս վա ծը բխում է այն ի րո ղու թյու նից, որ 
շատ դեպ քե րում հայց վո րի պա հան ջը կա րող է ա ռեր ևույթ չհա մընկ նել ներ կա
յաց ված գոր ծե րի շր ջա նա կի հետ: Նման ի րա վի ճակ հնա րա վոր է այն դեպ քում, 
ե րբ, օ րի նակ, աշ խա տո ղի կող մից ո գե լից խմիչք նե րի ազ դե ցու թյան տակ աշ խա
տա վայ րում գտն վե լու պատ ճա ռով աշ խա տան քից ա զատ ված հայց վո րը դի մում է 
դա տա րան հար կա դիր պա րա պուր դի բռ նա գանձ ման պա հան ջով՝ չներ կա յաց նե
լով աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան 
ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ, կամ հայ ցա դի մու մում ը նդ հան րա կան ձևով 
դա տա րա նից խնդ րում է վե րա կանգ նել իր խախտ ված ի րա վունք նե րը, նե րա ռյալ՝ 
բռ նա գան ձել հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը: Ա կն հայտ է, որ այս պի սի պայ
ման նե րում հայ ցը բխում է աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման վե ճից և, 
հետ ևա բար, վե ճը են թա կա է քն նու թյան այս վա րույ թի կա նոն նե րով: 

Մի ա ժա մա նակ, հայց վո րի ներ կա յաց րած պա հան ջը կա րող է, թե կուզև հա
մընկ նել այս վա րույ թի կար գով քն նու թյան են թա կա պա հան ջի հետ, սա կայն 
չբխել հա մա պա տաս խան վե ճից: Օ րի նակ՝ նույն հար կա դիր պա րա պուր դի գու
մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջը կա րող է ծա գել ոչ թե աշ խա տան քային պայ
մա նագ րի լու ծու մից, այլ ըն թա ցիկ աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում աշ խա տո ղին աշ խա տան քով չա պա
հո վե լու ար դյուն քում, որ պի սի պա րա գա յում այն չի կա րող քն նարկ վել այս վա րույ
թի շր ջա նա կում:

Ն ման պայ ման նե րում պետք է եզ րա կաց նել, որ աշ խա տան քային վե ճի վե
րա բե րյալ հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է գնա հատ
ման ա ռար կա դարձ նի ոչ մի այն հայց վո րի ձևա կեր պած պա հան ջը, այլև հայ ցի 
փաս տա կան և առ կա յու թյան դեպ քում ի րա վա կան հիմ քը, և մի այն դրանց հա
մադրու թյան ար դյուն քում ո րո շի ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թի 
կամ ը նդ հա նուր հայ ցային վա րույ թի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը։ 

Ինչ պես նշ վեց, քն նարկ վող վա րույ թի շր ջա նա կում օ րենս դի րը նա խա տե սել 
է գոր ծի քն նու թյան և լուծ ման հա տուկ ժամ կետ։ Մաս նա վո րա պես, ՔԴՕ 210րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քային վե ճերն Ա ռա ջին ա տյա
նի դա տա րա նում քնն վում և լուծ վում են հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե
տո՝ ե րեք ա մս վա ըն թաց քում: 

Այս հան գա ման քը գործ նա կա նում եր բեմն ա ռա ջաց նում է դժ վա րու թյուն ներ, 
քա նի որ դա տա րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան և տա րա տե սակ տեխ նի կա կան 
խն դիր նե րի (ծա նու ցում և այլն) պատ ճա ռով հնա րա վոր չի լի նում այն պահ պա
նել։ Սա կայն հարկ է նկա տել, որ ո րոշ ե րկր նե րում սահ ման ված է ա վե լի սեղմ 
ժամ կետ։ Օ րի նակ՝ Վրաս տա նում և Բե լա ռու սում բո լոր աշ խա տան քային վե ճե րը 
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են թա կա են քն նու թյան մե կամ սյա ժամ կե տում15, ի սկ Ռու սաս տա նում և Ո ւկ րաի
նա յում նման ժամ կետ սահ ման ված է մի այն աշ խա տան քում վե րա կանգն վե լու 
պա հան ջի քն նու թյան հա մար16։ Փոքրի նչ այլ մո տե ցում է ցու ցա բեր ված Ղա
զախս տա նում, որ տեղ աշ խա տան քում վե րա կանգն վե լու պա հան ջի քն նու թյան 
մե կամ սյա ժամ կե տի հաշ վար կի սկիզբ է դի տարկ վում ոչ թե գոր ծի հա րուց ման, 
այլ գոր ծի նա խա պատ րաս տու թյունն ա վար տե լու պա հը17։ 

Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թի ի րա կա նաց ման հա մար հա տուկ 
ժամ կե տի ամ րագ րու մը հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով են թադ րում է դրա շր ջա նա
կում կա տար վող դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ևս սեղմ ժամ կե
տային սահ մա նա փա կումն ե րի առ կա յու թյուն: Այս ա ռու մով ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 
1ին մա սը և 212րդ հոդ վա ծը հա մա պա տաս խա նա բար սահ մա նում են, ո ր՝

1.  դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծում է այն ներ կա
յաց վե լուց հե տո՝ ե ռօ րյա ժամ կե տում.

2.  հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նը ներ կա յաց վում է հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն
դու նե լու մա սին ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո՝ մեկ շա բա թյա ժամ կե տում:

 Մի ա ժա մա նակ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 
ժամ կետ նե րը պահ պա նե լու հա մար աշ խա տան քային վե ճով հայ ցա դի մում ներ
կա յաց վե լու դեպ քում կի րա ռե լի վա րույ թի տե սա կի վե րա բե րյալ դա տա րա նի եզ
րա հան գու մը պետք է ձևա վոր վի հենց ե ռօ րյա ժամ կե տում։ Ը նդ ո րում, հայ ցա դի
մու մը քն նարկ վող վա րույ թով քն նարկ ման են թա կա լի նե լու դեպ քում այդ մա սին 
պետք է տե ղե կաց վեն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք և նրանց պար զա բան վի նաև 
վա րույ թի շր ջա նա կում դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն
նե րի ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում գոր ծին 
մաս նակ ցող ան ձը, հատ կա պես պա տաս խա նո ղը, կա րող է հիմք ըն դու նել ը նդ
հա նուր հայ ցային վա րույ թի վե րա բե րյալ կա նոն նե րը և ար դյուն քում բաց թող
նել իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման, օ րի նակ՝ հայ ցա դի մու մի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը։ 

Քն նարկ վող վա րույ թի հա ջորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը վե րա բե րում է ա պա
ցուց ման գոր ծըն թա ցին։ Այս տե սան կյու նից ա ռա ջին հեր թին ու շադ րու թյան է 
ար ժա նի ՔԴՕ 213րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը, ը ստ ո րի՝ վի ճարկ վող ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տի հիմ քում ըն կած, ի նչ պես նաև տվյալ ան հա տա կան ի րա վա կան 
ակ տի ըն դուն ման օ րեն քով, այլ նոր մա տիվ կամ գոր ծա տու ի ներ քին ի րա վա կան 

15 Տե՛ս Վրաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 59րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սը (հա
սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ https://matsne.gov.ge/ru/document/download/29962/92/ru/pdf) և Բե լա ռու
սի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 158րդ հոդ վա ծը (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ 
https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900238)։
16 Տե՛ս ՌԴ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 154րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը (հա սա նե լի 
է հետ ևյալ հղումով՝ http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102078828) և Ո ւկ րաի նայի քա ղա քա
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 157րդ հոդ վա ծի 1ին մա սը (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ 
https://meget.kiev.ua/kodeks/gpk/glava34/)։
17 Տե՛ս Ղա զախս տա նի քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 183րդ հոդ վա ծի 2րդ մա
սը (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053&doc_
id2=34329053 #pos=250;98.80000305175781&pos2=2788;117.80000305175781)։
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ակ տե րով սահ ման ված կար գը պահ պան ված լի նե լու փաս տերն ա պա ցու ցե լու 
պար տա կա նու թյու նը կրում է պա տաս խա նո ղը: Այլ կերպ ա սած՝ ա ռան ձին աշ
խա տան քային վե ճե րով վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի նյու թաի րա վա կան և ըն
թա ցա կար գային ի րա վա չա փու թյունն ա պա ցու ցե լու բե ռը, որ պես ա պա ցուց ման 
պար տա կա նու թյան բաշխ ման հա տուկ կա նոն, դր ված է գոր ծա տու ի վրա։ 

Այս պես, օ րի նակ՝ գոր ծա տու ի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քային պայ մա
նագ րի լու ծու մը վի ճար կե լու դեպ քում պայ մա նա գի րը լու ծե լու կար գը պահ պան
ված լի նե լու և պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու օ րի նա կան 
հիմ քի առ կա յու թյան փաս տերն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պետք է դր վի 
պա տաս խա նո ղի վրա։ Ե թե լուծ ման հիմ քը ե ղել է աշ խա տո ղի ան հա մա պա տաս
խա նու թյու նը զբա ղեց րած պաշ տո նին կամ կա տա րած աշ խա տան քին, ա պա գոր
ծա տուն է պար տա վոր ա պա ցու ցել այս հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը:

Ն ման մո տե ցու մը պատ ճա ռա բան վում է այն ի րո ղու թյամբ, որ աշ խա տան
քային ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը միջ նոր դա վո րող փաս տաթղ թե րի ճն շող 
մե ծա մաս նու թյունն աշ խա տան քային օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա
տաս խան կազմ վում, պահ վում և տրա մադր վում են գոր ծա տու նե րի կող մից։ Քա
նի որ գրա վոր ա պա ցույց նե րը գտն վում են կամ պետք է գտն վեն գոր ծա տու ի 
մոտ, նրա վրա էլ գործ նա կա նում դր վում է դրանք ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու
թյու նը18։ Այ սինքն՝ ի նչ պես ար դա րա ցի ո րեն նշում է Պ. Ս. Բա րիշ նի կո վը, տվյալ 
դեպ քե րում գոր ծում է « գոր ծա տու ի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա նօ րի նա կան լի նե լու» 
կան խա վար կա ծը19։ 

Այս հա մա տեքս տում պետք է ար ձա նագ րել, որ վեր լուծ վող կա նո նը, ը ստ է ու
թյան, մաս նա վո րեց նում է ՔԴՕ 62րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը, ո րի հա մա ձայն. «Ե թե 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի վկա յա կո չած փաս տի վե րա բե րյալ ա պա ցույցն օ րեն քի 
կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով գտն վում է մի այն գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձի 
մոտ, ա պա վկա յա կոչ ված փաս տը հա մար վում է հաս տատ ված, քա նի դեռ գոր ծին 
մաս նակ ցող հա մա պա տաս խան ան ձը հա կա ռա կը չի ա պա ցու ցել»։ 

Վ կա յա կոչ ված ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման կա նո նին զու գա
հեռ պետք է նկա տի ու նե նալ, սա կայն, որ ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով 
վա րույ թի քն նու թյան ըն թաց քում ոչ բո լոր փաս տե րի ա պա ցուց ման պար տա կա
նու թյունն է կրում պա տաս խա նո ղը: Աս վա ծին հա մա պա տաս խան ո րո շա կի փաս
տե րի ա պա ցուց ման բե ռը կա րող է դր վել հայց վո րի վրա: Օ րի նակ՝ այն դեպ քում, 
ե րբ աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է ան հար գե լի պատ ճա ռով ամ բողջ 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում աշ խա տո ղի աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու 
հիմ քով, դա տա րա նում աշ խա տան քի չներ կա յա նա լու պատ ճա ռի հար գե լի լի նե լու 
փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է աշ խա տո ղը20: 

18 Տե՛ս Մեղ րյան Ս. Գ., Ա պա ցու ցու մը և ա պա ցույց նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի
ա կան դա տա վա րու թյու նում, Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե մի ա, Եր., 2020, է ջեր 111112:
19 Տե՛ս Барышников П.С., Бремя доказывания в трудовых спорах // Вестник Удмуртского университета, 
Серия «Экономика и право», 2015, էջ 93։
20 Տե՛ս, օ րի նակ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ՇԴ/2860/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 10.07.2020 թ. 
ո րո շու մը։
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Այս պի սով, ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րի կար գով քնն վող գոր ծե րով 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լիս դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վի 
վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի նյու թա կան և ըն թա ցա կար գային ի րա վա չա փու
թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը պա տաս խա նո ղի վրա դնե լու հա տուկ 
կա նո նով, ի սկ այս կա նո նից դուրս գտն վող փաս տե րի ա պա ցուց ման պար տա
կա նու թյու նը են թա կա է բաշխ ման ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման 
մյուս կա նոն նե րով:

 Մի ջազ գային փոր ձի ու սումն ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ մի շարք ե րկր նե
րում (Հուն գա րի ա21, Ֆին լան դի ա, Գեր մա նի ա, Իռ լան դի ա, Սլո վե նի ա22 և այլն) ևս 
աշ խա տան քային վե ճե րով վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն 
ա պա ցու ցե լու բե ռը դր ված է գոր ծա տու ի վրա։ 

Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թում ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի 
ու շադ րու թյան ար ժա նի հա ջորդ հան գա ման քը կապ ված է վի ճարկ վող ի րա վա
կան ակ տի նյու թա կան և ըն թա ցա կար գային ի րա վա չա փու թյունն ա պա ցու ցե լու 
պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լու դա տա վա րա կան կար գի հետ։ Այս պես, ՔԴՕ 
213րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը սահ մա նում է, որ պա տաս խա նո ղը վի ճարկ վող ան
հա տա կան ի րա վա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույց ներ 
կա րող է ներ կա յաց նել մի այն ա պա ցույց նե րը պա հան ջե լու ո րոշ ման կա տար ման 
ըն թաց քում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ հիմն ա վո րում է ա պա ցույ ցի ներ
կա յաց ման ան հնա րի նու թյու նը՝ ի րե նից ան կախ պատ ճառ նե րով, ի սկ ՔԴՕ 211րդ 
հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րոշ
ման հետ մի ա ժա մա նակ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում պա տաս խա նո ղից 
հետ ևյալ ա պա ցույց նե րը պա հան ջե լու մա սին.

1)  վի ճարկ վող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի հիմ քում ըն կած փաս տե րը 
հաս տա տող ա պա ցույց նե րը,

2)  վի ճարկ վող ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տում որ պես հիմք վկա յա կոչ ված 
ներ քին և ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը,

3) աշ խա տո ղի գոր ծու նե ու թյու նը կար գա վո րող պայ մա նագ րե րը23:
 Հաս կա նա լի է, որ ա պա ցույց նե րի թվարկ ված խմ բե րից յու րա քան չյուրն 

անհրա ժեշտ է, ի սկ բո լո րը մի ա սին բա վա րար պա տաս խա նո ղի վրա ա պա ցուց

21 Տե՛ս Հուն գա րի այի աշ խա տան քային օ րենսգր քի 64(2) հոդ վա ծը (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ 
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2557/Labour%20Code.pdf)։
22 Տե՛ս EVIDENCE IN LABOUR COURT PROCEEDINGS National Reports1 – Preparatory Questionnaire 
for the European Labour Court Judges Meeting, է ջեր 20, 42, 84 և 142 (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/dialogue/documents/meetingdocument/
wcms_719949.pdf)։
23 Դա տա կան պրակ տի կա յում հա ճախ դա տա րան նե րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նում և ա պա
ցույց նե րը պա հան ջում են մեկ ո րոշ մամբ (տե՛ս, օ րի նակ՝ Եր ևան քա ղա քի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի թիվ ԵԴ/9134/02/19 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և պա
տաս խա նո ղից ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու մա սին» 04.04.2019 թ., թիվ ԵԴ/30063/02/19 քա ղա քա ցի
ա կան գոր ծով « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու մա սին» 26.09.2019 
թ., թիվ ԵԴ/39503/02/19 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով « Հայ ցա դի մո մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» 
26.11.2019 թ. և Շի րա կի մար զի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի թիվ ՇԴ/0605/02/20 քա ղա քա ցի ա
կան գոր ծով « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու մա սին» 05.02.2020 
թ. ո րո շումն ե րը)։
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ման բաշխ ման հա տուկ կա նո նով դր ված բե ռը կա տա րե լու հա մար։ Եվ, ել նե լով 
այն ե լա կե տից, որ այս ա պա ցույց նե րը մինչև դա տա կան գոր ծի հա րու ցու մը պետք 
է առ կա լի նեն պա տաս խա նո ղի մոտ, օ րենս դի րը դրանց ներ կա յաց ման հա մար 
սահ մա նել է ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո մեկ շա բա թյա ժամ կետ, ի սկ դրա նից հե
տո ա պա ցույց նե րի ներ կա յա ցու մը թույ լատ րել է բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ ի րե նից 
ան կախ պատ ճառ նե րով նախ կի նում ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը հիմն ա
վո րե լու պայ մա նով: Ը նդ ո րում, սահ ման ված կար գով այս ա պա ցույց նե րի չներ
կա յա ցու մը վկա յում է դրանց բա ցա կա յու թյան և, հետ ևա բար, հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղու թյան ա նօ րի նա կա նու թյան մա սին24։ 

Այս վա րույ թի քն նարկ ման են թա կա հա ջորդ հան գա ման քը վե րա բե րում է 
դա տա րա նի ա ռանձ նա հա տուկ դե րին, ին չը պայ մա նա վոր ված է կող մե րի միջև 
առ կա ան հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում նրանց շա հե րի հա վա սա րակշռ ման 
անհրա ժեշ տու թյամբ: Այս ա ռու մով օ րենս դի րը, ո րո շա կի ո րեն շեղ վե լով քա ղա
քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյան հիմ քում դր ված տնօ րին չա կա նու
թյան, ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րի տրա մա բա նու
թյու նից, դա տա րա նին օժ տել է ակ տիվ դե րա կա տա րու թյամբ։ 

Աս վածն ա ռա ջին հեր թին դրս ևոր վում է վեր ևում ներ կա յաց ված պա տաս խա
նո ղից ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու գոր ծո ղու թյամբ։ Դրա նից բա ցի, օ րենս դի րը 
թվար կել է մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք հիմն ա կա նում հաս ցե ագր ված են 
հայց վո րին։ Այս պես, ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի հա մա ձայն՝ գոր ծը դա
տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լիս դա տա րա նը կա րող է ա ռա ջար կել հայ ցը 
փո փո խե լու մի ջո ցով ճշգր տե լու ոչ հս տակ, թե րի կամ սխալ ձևա կերպ ված հայ ցա
պա հանջ նե րը, հա մալ րե լու ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րը, ի նչ պես նաև 
ներ կա յաց նե լու գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու և գնա հա տե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ։ 

Ե թե ը նդ հան րաց նենք այս գոր ծո ղու թյուն նե րը, ա պա դրանք կա րե լի է բա ժա
նել եր կու խմ բի.

1.  հայ ցի ա ռար կայի և հիմ քի ճշգրտ մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ, 
2. ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան կա տար մանն ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն

ներ:
 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ վկա յա կոչ ված դրույ թում օգ տա գործ ված « կա րող է 

ա ռա ջար կել» ար տա հայ տու թյու նը դա տա րա նի հա մար չի են թադ րում բա ցար ձակ 
ա զա տու թյուն և, ի նչ պես մյուս հայե ցո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րը, սահ մա նա
փակ ված է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար
զե լու, կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք ներն ա պա հո
վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, ի նչ պես նաև վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թով 
և տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան օ րենսդ րու

24 Տե՛ս Барышников П.С., Классификация оснований к отмене судебных постановлений по трудовым 
делам в апелляционном порядке // Актуальные проблемы российского права, 2015, է ջեր 6263, Մար-
կո սյան Տ. Ա., Աշ խա տան քային վե ճե րով գոր ծե րը դա տա րա նում կքնն վեն ա վե լի սեղմ ժամ կե տում 
հա սա նե լի է հետ ևյալ հղումով՝ https://www.tert.am/am/news/2018/04/12/courts/2660834։
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թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով25։ Այլ կերպ ա սած՝ ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 4րդ 
մա սում թվարկ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե կի առ կա յու թյան դեպ քում հա մա պա
տաս խան ա ռա ջար կի ներ կա յա ցու մը դա տա րա նի հա մար կրում է պար տա դիր 
բնույթ։

 Պա կաս կար ևոր չէ նման ա ռա ջար կի ներ կա յաց ման դա տա վա րա կան կար գի 
հս տա կե ցու մը, քա նի որ այս հար ցը չի ստա ցել ո րո շա կի օ րենսդ րա կան լու ծում։ 
Այս ա ռու մով են թադր վում է, որ նման ա ռա ջար կը կա րող է ներ կա յաց վել ի նչ պես 
բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր և պետք է լի նի հնա րա վո րինս ո րո շա կի, այ սինքն՝ 
դրա հաս ցե ա տի րոջ հա մար պետք է պարզ լի նեն ա ռա ջար կի է ու թյու նը և դրա նից 
բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը կամ բնույ թը։

 Մի ա ժա մա նակ ա կն հայտ է, որ դա տա րա նի կող մից հայ ցի ճշգրտ մա նը կամ 
ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցին ու ղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը չու նեն կող մի հա մար 
պար տա դի րու թյուն, քա նի որ, ի տար բե րու թյուն ա պա ցույց պա հան ջե լու, տվյալ 
դեպ քում խոսք է գնում դա տա րա նի կող մից ա ռա ջար կի մա սին։ Հետ ևա բար, 
ա ռա ջար կի հաս ցե ա տի րոջ կող մից դրան ըն դա ռաջ չգ նա լու դեպ քում դա տա րա
նը պար տա վոր է գոր ծը քն նել և լու ծել այն շր ջա նակ նե րում, ի նչ առ կա է, որ պի սի 
պայ ման նե րում հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ռիս կը կրում է ա ռա ջար
կի հաս ցե ա տե րը: 

Ողջ շա րադր վա ծի հա մա տեքս տում լրա ցու ցիչ քն նարկ ման կա րիք ու նի այն 
հար ցը, թե ա րդյոք գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու և գնա հա
տե լու հա մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կի սահ ման նե
րում դա տա րա նը կա րո՞ղ է մատ նան շել և պա տաս խա նո ղից ըն դու նել այն ա պա
ցույց նե րը, ո րոնք են թա կա է ին ներ կա յաց ման ա պա ցույց պա հան ջե լու ո րոշ ման 
կա տար ման շր ջա նակ նե րում։

Ինչ պես նշ վեց, վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի նյու թա կան և ըն թա ցա կար
գային ի րա վա չա փու թյու նը հիմն ա վո րող ա պա ցույց նե րի ներ կա յաց ման հա մար 
օ րենս դի րը սահ մա նել է հս տակ դա տա վա րա կան կարգ և նման պայ ման նե րում 
այս եր կու գոր ծիք նե րի մի ա խառ նու մը կի մաս տազր կի ա պա ցույց պա հան ջե լու 
հա տուկ կա նոն նե րը և կխա թա րի դա տա վա րա կան կար գա պա հու թյու նը՝ ո րոշ 
դեպ քե րում հան գեց նե լով գոր ծի քն նու թյան ժամ կետ նե րի խախտ ման։ Այ սու ա մե
նայ նիվ, ու շադ րու թյան է ար ժա նի Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, ը ստ 
ո րի՝ «Այն դեպ քում, ե րբ գոր ծի նախ նա կան քն նու թյան փու լում դա տա րանն ա ռա
ջար կում է հայց վո րին հայ ցը փո փո խե լու մի ջո ցով ճշգր տե լու ոչ հս տակ, թե րի 
կամ սխալ ձևա կերպ ված հայ ցա պա հան ջը, հա մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան 
տվյալ նե րը, դա տա րանն ի րա վա սու է պա հան ջե լու լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ»26։ 

Կար ծում ե նք, որ մի ան շա նակ նման ձևա կեր պու մը կա րող է թյու րի մա ցու թյուն 
ստեղ ծել, քա նի որ ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սում խոսք է գնում ոչ թե ա պա

25 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ա ՐԱԴ/0781/02/15 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 02.12.2016 թ. ո րո շու
մը։
26 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ա ՐԱԴ/1385/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 27.08.2020 թ. ո րո
շու մը։
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ցույց պա հան ջե լու, այլ ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կի մա սին, ի սկ օ րենքն 
ա պա ցույց պա հան ջե լու հա մար հնա րա վո րու թյուն սահ մա նել է մի այն հայ ցա դի
մու մի վա րույթ ըն դուն ման հետ մի ա ժա մա նակ։ Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի այս մո տե ցու մը պետք է կի րա ռե լի հա մար վի ՔԴՕ 213րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սում ամ րագր ված այն պայ մա նի հետ, որ ա պա ցույց պա հան ջե լու ո րոշ ման 
կա տար ման ըն թաց քում չներ կա յաց ված ա պա ցույ ցը հե տա գա յում կա րող է ըն
դուն վել մի այն օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով նախ կի նում ներ կա յաց վե լու ան հնա րի
նու թյան պա րա գա յում։ Այլ կերպ ա սած՝ ե թե հայ ցի ոչ հս տակ, թե րի կամ սխալ 
ձևա կերպ ված հայ ցա պա հան ջի (օ րի նակ՝ վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի տվյալ
նե րի սխալ վկա յա կո չում և այլն) կամ ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյալ նե րի պա
րա գա յում ան հնար է ե ղել ան հրա ժեշտ ա պա ցույց նե րի ներ կա յա ցու մը, ա պա նոր 
մի այն դա տա րա նի ա ռա ջար կի հի ման վրա դրանց ներ կա յա ցու մը կա րող է թույ
լատ րե լի հա մար վել։ 

Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թի վեր ջին ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը կապ ված է գնա հատ ման են թա կա հար ցե րը և դրանց ազ դե ցու թյու նը գոր ծի 
ել քի վրա օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ ված լի նե լու հետ։ Մաս նա վո րա պես, ՔԴՕ 214
րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը բո լոր դեպ քե րում վի ճարկ վող 
ան հա տա կան ակ տը ճա նա չում է ան վա վեր, ե թե՝

1) դ րա նում նշ ված չէ հա մա պա տաս խա նա բար աշ խա տան քային պայ մա նա
գի րը փո փո խե լու, լու ծե լու կամ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ
վու թյան են թար կե լու փաս տա կան կամ ի րա վա կան հիմ քը.

2)  պա տաս խա նո ղի կող մից խախտ վել է աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը փո
փո խե լու, լու ծե լու կամ աշ խա տո ղին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու՝ օ րեն քով, այլ նոր մա տիվ կամ գոր ծա տու ի ներ քին ի րա վա կան ակ
տով սահ ման ված կար գը27։

 Նոր մի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ նշ ված հիմ քե րից ա ռն վազն մե կի առ
կա յու թյունն ար դեն ի սկ հիմք է վի ճարկ վող ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա
չե լու հա մար, ը նդ ո րում՝ դրանք կրում են ան վե րա պահ բնույթ և դա տա րա նը 
յու րա քան չյուր դեպ քում պար տա վոր է ձեռ նա մուխ լի նել այս հան գա մանք նե րը 
ստու գե լուն նույ նիսկ այն դեպ քում, ե րբ դրանց մա սին հայց վո րը չի նշել: 

Մի ա ժա մա նակ պետք է նշել, որ օ րենս դի րը ՔԴՕ 213րդ հոդ վա ծի 1ին և 

27 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 19.03.2019 թ. թիվ ՍԴՈ1449 ո րոշ մամբ ձևա վո րել է հետ ևյալ սկզ
բուն քային դիր քո րո շու մը. «(...) Գոր ծա տու ի կող մից յու րա քան չյուր է ա կան պայ մա նի փո փո խու մը 
պետք է լի նի ող ջա միտ և ան հրա ժեշտ: (...) Ել նե լով վե րոգ րյա լից և հաշ վի առ նե լով Սահ մա նադ րու
թյան 57րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի պա հան ջը, հա մա ձայն ո րի յու րա քան չյուր աշ խա տող ու նի աշ խա
տան քից ան հիմն ա զատ վե լու դեպ քում պաշտ պա նու թյան ի րա վունք, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
գտ նում է, որ աշ խա տան քի է ա կան պայ ման նե րի փո փո խու թյան գոր ծըն թա ցը պետք է լի նի ի րա
վա բա նո րեն հս տակ ձևա կերպ ված. աշ խա տան քի է ա կան պայ ման նե րը փո փո խող ակ տում պետք 
է հիմ ա վոր վի փո փո խու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը և հա մա պա տաս խա նու թյունն ՀՀ աշ խա տան
քային օ րենսգր քի 105րդ հոդ վա ծի 1ին մա սով սահ ման ված պա հանջ նե րին: Նման մո տե ցու մը 
բխում է Սահ մա նադ րու թյան վե րո հի շյալ նոր մից, քա նի որ նման պայ ման նե րում աշ խա տո ղը հնա րա
վո րու թյուն է ստա նում ար դյու նա վետ պաշտ պան վել աշ խա տան քից ան հիմն ա զատ վե լու դեպ քում»։ 
Հետ ևա բար, նման ի րա վի ճակ նե րում դա տա կան վե րահս կո ղու թյան պետք է են թարկ վի նաև վի ճարկ
վող ակ տի ըն դուն մա նը նա խոր դող գոր ծա տու ի հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տը։
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3րդ մա սե րում սահ մա նել է եր կու դեպք, ե րբ դրանց առ կա յու թյան փաս տու մը 
չի հան գեց նում վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի ան վա վե րու թյան։ Ա ռա ջի նը այն 
ի րա վի ճակն է, ե րբ խախտ վել են ի րա վա կան ակ տե րին վե րա բե րող պա հանջ նե
րը, օ րի նակ՝ բա ցա կա յում է ակ տի հա մա րը, կե տե րը հա մա րա կալ ված չեն և այլն, 
այ սինքն՝ ե րբ խախ տու մը կրում է տեխ նի կա կան բնույթ։ Ե րկ րորդ ի րա վի ճա կը 
բո վան դա կային է, քա նի որ բա ցա ռում է վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի ան վա վե
րու թյունն այն դեպ քե րում, ե րբ վի ճարկ վող ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտն ըն
դուն վել է մե կից ա վե լի փաս տա կան հիմ քե րով և դրան ցից ա ռն վազն մե կի առ կա
յու թյու նը գոր ծի քն նու թյան ար դյուն քում հաս տատ վել է։ Ը նդ ո րում, փաս տա կան 
հիմք ա սե լով օ րենս դի րը նկա տի է ու նե ցել ոչ թե վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի 
հիմ քում դր ված կոնկ րետ փաս տը, այլ փաս տա կազ մը, ո րի հետ օ րեն քը կա պում 
է վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տից բխող ի րա վա կան հետ ևանք նե րը։ Այս պես, 
օ րի նակ, ե թե աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լուծ վել է աշ խա տո ղի նկատ մամբ 
վստա հու թյու նը կորց նե լու և աշ խա տո ղի կող մից ո գե լից խմիչք նե րի ազ դե ցու
թյան տակ աշ խա տա վայ րում գտն վե լու հիմ քե րով, ա պա դրան ցից ցան կա ցա ծի 
հաս տատ վե լու պայ ման նե րում աշ խա տան քային պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին 
ի րա վա կան ակ տը հա մա պա տաս խան հիմ քի բա ցա կա յու թյան փաս տար կով չի 
կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել։ 

Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թը մի շարք դրա կան կող մե րով 
հան դերձ, այ նու ա մե նայ նիվ, զերծ չէ խնդ րա հա րույց հար ցե րից։ Ա մե նից ա ռաջ 
խոս քը այն մա սին է, որ օ րենս դի րը, սպա ռիչ սահ մա նե լով այս վա րույ թի կար
գով քն նու թյան են թա կա պա հանջ նե րի շր ջա նա կը, ը ստ է ու թյան, բա ցա ռել է այդ 
պա հանջ նե րի հետ փոխ կա պակց ված պա հանջ նե րի (օ րի նակ՝ վս տա հու թյու նը 
կորց նե լու հիմ քով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի լուծ ման ի րա վա չա փու թյու
նը վի ճար կե լուն զու գա հեռ կա րող է ան հրա ժեշտ լի նել պաշտ պա նել աշ խա տո ղի 
պա տի վը և ար ժա նա պատ վու թյու նը) քն նու թյան հնա րա վո րու թյու նը։ Այս ա ռու
մով ու շագ րավ է ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի վե րա
բե րյալ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, ը ստ ո րի. « Սահ մա
նադ րա կան դրույ թում «իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու» և «իր 
գոր ծի» ձևա կեր պումն ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ «իր գոր ծի 
քն նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է բո լոր այն փոխ կա պակց ված հայ ցա
պա հանջ նե րի հա մակց ված քն նու թյու նը, ո րոնք նպա տա կաուղղ ված են մեկ ը նդ
հա նուր խնդ րի լուծ մա նը, այն է՝ այդ գոր ծի շր ջա նակ նե րում ան ձի խախտ ված 
ի րա վուն քի վե րա կանգն մա նը: … Հետ ևա բար, ան ձի միև նույն խախտ ված ի րա
վուն քի վե րա կանգն մանն ու ղղ ված փոխ կա պակց ված հայ ցա պա հանջ նե րի դի
տար կու մը որ պես մի մյան ցից տա րան ջատ ված ա ռան ձին և ի նք նու րույն գոր ծե րի 
հա րուց ման հիմ քեր, կա րող է հան գեց նել ան ձի գոր ծի ար դյու նա վետ, ամ բող ջա
կան և բազ մա կող մա նի քն նու թյան ա պա հով ման դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի 
խախտ ման»28։ Բա ցի դրա նից՝ կար գա վոր ված չէ այն հար ցը, թե պա տաս խա նո ղի 

28 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 03.02.2009 թ. թիվ ՍԴՈ787 ո րո շու մը։
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կող մից հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց վե լու դեպ քում որ վա րույ թի կա նոն նե րով դա
տա րա նը պետք է քն նի և լու ծի գոր ծը, ե թե սկզբ նա կան հայ ցը են թա կա է քն նու
թյան այս վա րույ թի կա նոն նե րով, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ ը նդ հա նուր հայ ցային 
վա րույ թի։ Ը նդ ո րում, այս հար ցե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են մյուս հա տուկ 
հայ ցային վա րույթ նե րի դեպ քում։

 Դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան շա րու նա կա կան կա տա րե լա գործ ման 
անհրա ժեշ տու թյան լույ սի ներ քո հարկ է նկա տել, որ աշ խա տող նե րի ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյու նը ի րա կա նաց վում է ոչ մի այն քա ղա քա ցի ա կան, այլև 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով։ Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա տա
վա րու թյան օ րենսգր քի29 10րդ հոդ վա ծը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով 
քն նու թյան են թա կա է հան րային ծա ռա յու թյան ան ցնե լու, այն ի րա կա նաց նե լու և 
ծա ռա յու թյու նից ա զա տե լու հետ կապ ված վե ճե րը։ Այ նինչ այս տեղ առ հա սա րակ 
բա ցա կա յում են վե ճե րի այս շր ջա նա կի քն նու թյան և լուծ ման կա պակ ցու թյամբ 
դա տա վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ին չը գործ նա կա նում ա ռա ջաց
նում է բազ մա թիվ ա նո րո շու թյուն ներ և խն դիր ներ։ 

Այս պի սով՝ ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թի կա պակ ցու
թյամբ կա րե լի է ա նել հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը.

1. Աշ խա տան քային վե ճի վե րա բե րյալ հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու դեպ
քում դա տա րա նը պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի ոչ մի այն հայց վո
րի ձևա կեր պած պա հան ջը, այլև հայ ցի փաս տա կան և առ կա յու թյան դեպ
քում ի րա վա կան հիմ քը, և մի այն դրանց հա մադ րու թյան ար դյուն քում ո րո շի 
քն նարկ վող վա րույ թի կամ ը նդ հա նուր հայ ցային վա րույ թի կի րա ռե լի ու թյան 
հար ցը։ Ը նդ ո րում, այս հար ցը պետք է լու ծում ստա նա հայ ցա դի մու մը ներ կա
յաց վե լուց հե տո ե ռօ րյա ժամ կե տում։

2. Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույթ հա րու ցե լու դեպ քում դա
տա րա նը պար տա վոր է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պար զա բա նել այս 
վա րույ թի ա ռն չու թյամբ նրանց դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի և պար տա
կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ու նա խազ գու
շաց նել հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րը չկա տա րե լու դա տա վա րա կան 
հետ ևանք նե րի մա սին։ 

3. Ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճե րով վա րույ թում գոր ծում է « գոր ծա
տու ի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա նօ րի նա կան լի նե լու» կան խա վար կա ծը, ո րը պա
տաս խա նո ղի կող մից կա րող է հերք վել մի այն սահ ման ված կար գով, այ սինքն՝ 
ա պա ցույց պա հան ջե լու մա սին ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո մեկ շա բա թյա ժամ
կե տում, ի սկ դրա նից հե տո՝ ի րե նից ան կախ պատ ճառ նե րով նախ կի նում ներ
կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյան հիմ ա վոր մամբ ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի 
հի ման վրա։ 

4. ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սում թվարկ ված պայ ման նե րից որ ևէ մե

29 Ըն դուն վել է 05.12.2013 թ.։ Ու ժի մեջ է մտել 07.01.2014 թ.։ Տե՛ս ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013).1 
Հոդ.1186.1։
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կի առ կա յու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կի ներ կա յա ցու մը դա
տա րա նի հա մար կրում է պար տա դիր բնույթ։ Ը նդ ո րում, նման ա ռա ջար կը 
կա րող է ներ կա յաց վել ի նչ պես բա նա վոր, այն պես էլ գրա վոր և պետք է լի նի 
հնա րա վո րինս ո րո շա կի, այ սինքն՝ դրա հաս ցե ա տի րոջ հա մար պետք է պարզ 
լի նեն ա ռա ջար կի է ու թյու նը և դրա նից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջա նա կը 
կամ բնույ թը։

5. ՔԴՕ 211րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սում նա խա տես ված լի ա զո րու թյան շր ջա
նա կում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու և գնա հա տե լու հա
մար ան հրա ժեշտ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կի սահ ման նե րում 
դա տա րա նը չի կա րող մատ նան շել և պա տաս խա նո ղից ըն դու նել այն ա պա
ցույց նե րը, ո րոնք են թա կա է ին ներ կա յաց ման ա պա ցույց պա հան ջե լու ո րոշ
ման կա տար ման շր ջա նակ նե րում՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, ե րբ հայ ցի ոչ 
հս տակ, թե րի կամ սխալ ձևա կերպ ված հայ ցա պա հան ջի կամ ոչ բա վա րար 
փաս տա կան տվյալ նե րի կամ պա տաս խա նո ղից ան կախ այլ պատ ճառ նե րով 
ան հնար է ե ղել դրանց ներ կա յա ցու մը։ 

6. Դա տա րա նը յու րա քան չյուր գոր ծով պետք է ձեռ նա մուխ լի նի վի ճարկ
վող ի րա վա կան ակ տի հիմ քի (փաս տա կան և ի րա վա կան) առ կա յու թյու նը և 
դրա ըն դուն ման սահ ման ված կար գի պահ պա նու մը ստու գե լուն նույ նիսկ այն 
դեպ քում, ե րբ դրանց մա սին հայց վո րը չի նշել։

7. Վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի մի քա նի փաս տա կան հիմ քե րով ըն դուն
ված լի նե լը նշա նա կում է ոչ թե վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տի հիմ քում մի 
քա նի փաս տե րի, այլ այն պի սի փաս տա կազ մե րի առ կա յու թյուն, ո րոն ցից յու
րա քան չյու րը բա վա րար է վի ճարկ վող ի րա վա կան ակ տից բխող ի րա վա կան 
հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման հա մար։

8. Ա նհ րա ժեշտ է քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում փո
փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով լու ծել հա տուկ հայ ցային, այդ թվում՝ ա ռան ձին աշ
խա տան քային վե ճե րով փոխ կա պակց ված պա հանջ նե րի և հա կընդ դեմ հայ ցի 
ներ կա յաց ման և քն նու թյան հետ կապ ված հար ցե րը։

9. Հրա տապ է վար չա կան դա տա վա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հաշ վառ մամբ հան րային ծա ռա յու թյան ան ցնե լու, այն ի րա կա նաց նե լու և ծա
ռա յու թյու նից ա զա տե լու հետ կապ ված վե ճե րի քն նու թյան և լուծ ման հա տուկ 
դա տա վա րա կան կար գի ներդ րու մը։ 

Annotation. One of the novelties of the civil procedural legislation of the Republic of Armenia – 
special litigation proceedings on certain labor disputes is discussed in this article.

The analyzed type of proceedings is prescribed by the new Code of Civil Procedure of the 
Republic of Armenia, considering the need to ensure not only the balance between the substantive 
and procedural legal interests of the litigants of labor legal relations but also reasonable terms for 
adjudication and settlement of the intolerant of delay labor disputes.

While agreeing with the legislators’ point of view about the need for the special regulation of 
the civilprocedural relations arising from the adjudication of the individual labor disputes over 
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amendment and termination of an employment contract and taking the employee to the disciplinary 
action, authors in this article meticulously examine the features of the process of adjudication and 
settlement of the individual labor disputes of the indicated category and analyze the principle of the 
active role of the judge and asymmetry of the proving procedure.

Аннотация. В настоящей статье рассматривается одна из новаций нового гражданско
процессуального законодательства Республики Армения – особое исковое производство по 
отдельным трудовым спорам.

Рассматриваемый вид производства предусмотрен новым ГПК РА с учетом необходимости 
обеспечения не только баланса материальноправовых и процессуальноправовых интересов 
тяжущихся сторон трудовых правоотношений, но и разумных сроков рассмотрения и разрешения 
не терпящих отлагательства трудовых споров.

Соглашаясь с позицией законодателя по поводу необходимости особого регулирования 
гражданскопроцессуальных отношений, возникающих при судебном рассмотрении индиви
дуальных трудовых споров об изменении и расторжении трудового договора, а также при 
привлечении работника к дисциплинарной ответственности, в данной статье авторы детально 
рассматривают вопросы, связанные с особенностями процессуального порядка рассмотрения и 
разрешения индивидуальных трудовых споров указанной категории, анализируют нормативно
закрепленный принцип активности суда и асимметрии доказывания.

 Բա նա լի բա ռեր  հա տուկ հայ ցային վա րույթ, ա ռան ձին աշ խա տան քային վե ճեր, ան հա-
տա կան աշ խա տան քային վե ճե րի քն նու թյուն, ա պա ցուց ման բեռ, ա պա ցուց ման պար տա կա նու-
թյու նը բաշ խե լու կա նոն ներ, դա տա րա նի ակ տիվ դեր, ի րա վա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու 
ան վե րա պահ հիմք։

 Keywords: special litigation proceedings, separate labor disputes, examination of the individual 
labor disputes, burden of proof, distribution of the burden of proof, active role of judge, unconditional 
grounds for invalidity of a legal act.

Ключевые слова: особое исковое производство, отдельные трудовые споры, 
рассмотрение индивидуальных трудовых споров, бремя доказывания, распределение 
обязанности доказывания, активная роль суда, безусловное основание недействительности 
правового акта.
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