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ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐՈԻԹՅՈԻ ՆՈւՄ

THE PROBLEMS OF APPLICATION OF THE “COMPULSORY” 
COUNTERCLAIM INSTITUTE IN CIVIL PROCEDURE

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА «ПРИНУДИТЕЛЬНОГО» 
ВСТРЕЧНОГО ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի1 (այ սու հետ նաև ՔԴՕ) նո-
րույթ նե րից է « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տը, ո րի ու ժով ան ձի 
դեմ հայց հա րուց վե լու պա հից այդ հայ ցի բա վա րա րու մը ամ բող ջու թյամբ կամ 
մաս նա կի ո րեն բա ցա ռող հայց հա րու ցե լու նրա ի րա վուն քը փո խա կերպ վում է բա-
ցա ռա պես հա կընդ դեմ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի։ Ը նդ ո րում, պա տաս խա նո ղի 
կող մից հա կընդ դեմ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը սահ ման ված կար գով չի րա կա-
նաց վե լու դեպ քում այն դի տարկ վում է դա տա վա րա կան ան գոր ծու թյամբ (լ ռու-
թյամբ) տնօ րին ված և հան գեց նում է պա տաս խա նո ղի հայ ցի ի րա վուն քի դա տա-
վա րա կան կող մի, այ սինքն՝ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի դա դար ման։ Ը ստ այդմ, 
« պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տը կոչ ված է ա պա հո վե լու ի րա վա-
կան ո րո շա կի ու թյան, «res judicata», դա տա վա րա կան խնայո ղու թյան և կոն ցենտ-
րա ցի այի, դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան 
սկզ բունք նե րի, դա տա կան ակ տե րի նա խա դա տե լի ու թյան հատ կա նի շի, ի նչ պես 
նաև, ը նդ հա նուր առ մամբ, ան ձի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի կեն սա գոր ծու մը2։ 

Գաղտ նիք չէ, որ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ցան կա ցած մի ջոց պետք է լի-
նի ար դյու նա վետ ոչ մի այն օ րենսդ րա կան մա կար դա կում, այլև պրակ տի կա յում։ 
Այդ պատ ճա ռով ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն ու նի « պար տա դիր» հա կընդ դեմ 
հայ ցի ի նս տի տու տի կի րառ ման ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րի քն նար կու մը ևս։

« Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի կի րա ռու թյան հա մա տեքս-
տում ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նի հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց ման ժամ-
կե տը, ո րը քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան փո փո խու թյուն նե րին 
հա մըն թաց են թարկ վել է ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի: Այս պես, ՀՀ նախ կին քա-
ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի3 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-
ձայն` պա տաս խա նողն ի րա վունք ու ներ հա կընդ դեմ հայց հա րու ցել մինչև գոր ծով 
վճիռ կա յաց նե լը: Այս ի րա վա կար գա վո րու մը պրակ տի կա յում հան գեց նում էր մի 
շարք խն դիր նե րի, ո րոնք հան գում են հետ ևյա լին. 

1 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։
2 Ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Մեղ րյան Ս.Գ., Մար կո սյան Տ.Ա., Գե ղա մյան Է.Կ., « Պար տա դիր» հա կընդ-
դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի ի րա վա կան բնույ թը և գո յա բա նա կան հիմ քե րը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա-
րու թյու նում // «Ար դա րա դա տու թյուն» գի տա կան հան դես, Եր ևան, 2020, № 2 (51)։ 
3 Ըն դուն վել է 17.06.1998: Ու ժը կորց րել է 09.04.2018 թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 1998.09.09/20.53:
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1. Գոր ծի դա տաքն նու թյան փու լում հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու արդյուն-
քում դա տա րա նը ստիպ ված էր լի նում կր կին ձեռ նա մուխ լի նել գոր ծի դա տաքննու-
թյան նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց մանը՝ ի հա-
կադրու թյուն դա տա վա րա կան խնայո ղու թյան սկզ բուն քի: Ը նդ ո րում, օ րենսդրա-
կան կար գա վո րում ե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում չլուծ ված էր այն հար ցը, 
թե ի նչ փու լում է գտն վում դա տա վա րու թյու նը, մաս նա վո րա պես, դա տա րա նը 
վե րա դառ նում է գոր ծի դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տու թյա՞ն փուլ, թե՞ դա-
տաքննու թյան փու լում պար զա պես ի րա կա նաց նում է նա խա պատ րաս տու թյան 
փու լին բնո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ: Ա վե լին, հս տակ չէր այն հար ցը, թե գոր ծի դա-
տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տու թյա նը վե րա դար ձը ի րա կա նաց վում էր մի այն 
հա կընդ դեմ հայ ցի, թե գոր ծի ամ բողջ ծա վա լով:

2. Հա կընդ դեմ հայ ցը գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց նե լու 
ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյու նը, ե րբ պա տաս խա նողն այն կա րող էր ներ-
կա յաց նել դեռևս գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, թույլ 
էր տա լիս հա կընդ դեմ հայ ցի ի րա վուն քից օ գտ վել ան բա րեխղ ճո րեն՝ ան հար կի 
ձգձ գե լով գոր ծի քն նու թյան ժամ կետ նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ ի նչ պես մաս նա-
գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ4, այն պես էլ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում նման 
դրս ևո րում ե րը գնա հատ վել են որ պես ի րա վուն քի չա րա շա հում5:

3. Դա տաքն նու թյան փու լում հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յա ցու մը հնա րա վո րու-
թյուն էր տա լիս պա տաս խա նո ղին ներ կա յաց նե լու այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք նա 
պետք է ներ կա յաց րած լի ներ սկզբ նա կան հայ ցի ա ռն չու թյամբ: Ար դյուն քում այս 
մի ջո ցը քո ղարկ ված ձևով թույլ էր տա լիս ա ռեր ևույթ շր ջան ցել դա տա վա րա կան 
օ րեն քի այն պա հան ջը, որ դա տաքն նու թյու նը սկ սե լուց հե տո լրա ցու ցիչ ա պա-
ցույց ներ կա յաց վե լու դեպ քում կող մը կրում է այն նախ կի նում ներ կա յաց նե լու 
անհնա րի նու թյու նը հիմ ա վո րե լու պար տա կա նու թյուն: 

Վե րոգ րյալ հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ քա ղա քա ցի ա դա տա վա-
րա կան նոր օ րենսդ րու թյամբ հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետն է ա կա-
նո րեն սահ մա նա փակ վեց։ Մաս նա վո րա պես, ՔԴՕ 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 
թույ լատ րում է հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նել մի այն գոր ծի դա տաքն նու թյան 
նա խա պատ րաս տու թյան փու լում, սա կայն ոչ ու շ, քան ա պա ցուց ման պար տա-
կա նու թյան բաշխ ման մա սին ո րո շում կա յաց նե լը: Այս ա ռու մով ու շագ րավ է, որ 
հա կընդ դեմ հայց հա րու ցե լու ժամ կե տը դա տա վա րու թյան նա խա պատ րաս տու-
թյան փու լով սահ մա նա փա կե լու օգ տին տե սա կետ ներ ար տա հայտ վել են նաև 
դա տա վա րա գի տու թյան մեջ6։ 

4 Տե՛ս, օ րի նակ, Попов В.В., Встречный иск как форма злоупотребления процессуальными правами 
(հա սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ https://www.kmcon.ru/articles/jurist4_2381.html, 23.08.2020 թ. դրու-
թյամբ): 
5 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ Ա ՐԱԴ/1035/02/08 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 27.12.2010 թ. ո րո շու-
մը: 
6 Տե՛ս, օ րի նակ, Каменков B.C., Встречный иск - не только средство защиты ответчика // Российская 
юстиция. - 2009. №5, էջ 34, Малюкина А.В., Концентрация процесса - основа своевременного и правильного 
рассмотрения гражданского дела. - М.: « Городец», 2009, էջ 117, Молева Г.В., Право на судебную защиту 
ответчика. Дис. ... к.ю.н. – Саратов, 1993, է ջեր 67-68, Попов В.В., Встречный иск как форма реализации 
принципов гражданского процессуального права (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ http://ex-jure.ru/law/
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Ինչ պես նշ վեց, « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի ու ժով սահ-
ման ված կար գով հա կընդ դեմ հայ ցի չհա րու ցու մը հան գեց նում է պա տաս խա նո ղի 
հայ ցի ի րա վուն քի դա տա վա րա կան կող մի, այ սինքն՝ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի 
դա դար ման։ Այլ կերպ ա սած՝ պա տաս խա նո ղի կող մից հա կընդ դեմ հայց հա րու-
ցե լու ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մից հրաժարում ու նե նում է էս տո պե լային հետ-
ևանք7։

 Առ հա սա րակ, էս տո պե լի կա նո նի առ կա յու թյու նը են թադ րում է հա մա պա տաս-
խան ի րա վուն քի գո յու թյան և այն չի րա կա նաց նե լու հետ ևանք նե րի մա սին ի րա-
վա տի րոջ պատ շաճ ի րա զեկ վա ծու թյու ն։ Այս հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված է 
նախ ևա ռաջ նրա նով, որ « սուբյեկ տիվ ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վելն 
ի րա վա չափ է, ե թե հրա ժար վե լու մա սին դիր քո րո շու մը (ցան կու թյու նը) ծա գել է 
կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նա կում, այն գի տակց ված է, կա մային, 
ի սկ ի րա վուն քից հրա ժար վող ան ձն ի րա զեկ ված է հրա ժար ման հետ ևանք նե րի 
մա սին»8։ Ա ՄՆ դա տա կան պրակ տի կա յում ար տա հայտ վել է այն դիր քո րո շու մը, 
որ ա նուղ ղա կի էս տո պե լի9 ի րա ցու մը ե րաշ խա վոր ված է այն դեպ քում, ե րբ էս-
տո պե լով սահ մա նա փակ ված ան ձը նախ կի նում ու նե ցել է իր հար ցի դա տա կան 
քն նու թյան ամ բող ջա կան և ար դա րա ցի հնա րա վո րու թյուն10։

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա-
վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան ձը չի կա րող հա մար վել ի րա վուն քից հրա ժար ված, 
ե թե վեր ջինս տե ղե կաց ված չի ե ղել այդ ի րա վուն քի և հա մա պա տաս խան ըն թա-
ցա կար գե րի մա սին11։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ժամ կե տային 
սահ մա նա փա կում ե րի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շում ե րով ևս Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը ամ րապն դել է այն գա ղա փա րը, որ այն դեպ քում, 
ե րբ իշ խա նու թյան մար մին նե րը ոչ բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րել 
ժա մա նա կային սահ մա նա փա կում ե րի մա սին, ներ պե տա կան դա տա րան նե րը 
պետք է բա վա րար չա փով ու շադ րու թյուն հատ կաց նեն գոր ծի հան գա մանք նե րին 
և չմեկ նա բա նեն նոր մե րը չա փա զանց խիստ12։

news.php?newsid=1026, 23.08.2020 թ. դրու թյամբ), Комаров И.С., Защита ответчика в гражданском и 
арбитражном процессе. Дис. … к.ю.н., Екатеринбург, 2012, է ջեր 112-113:
7 Էս տո պե լի կա նո նը (ա նգ լե րեն՝ estoppel) ա ռան ձին ո լորտ նե րում սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը հայե ցո-
ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու կա նո նից բա ցա ռու թյուն է և են թադ րում է ան ձի նա խոր դող վար քագ ծի 
(այդ թվում՝ ի րա վուն քից հրա ժար վե լու) հետ ևան քով ա ռար կու թյուն(պա հանջ) ներ ներ կա յաց նե լու կամ 
ո րո շա կի փաս տե րի վրա հիմ վե լու ի րա վուն քից զր կում (ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս Ղամ բա րյան Ա., 
Ի րա վուն քից հրա ժար վե լը և քրե ա դա տա վա րա կան միջամ տու թյան հար ցե րը, Եր., « Տիգ րան Մեծ» 
հրատ., 2018, էջ 113, Alexander Ovchar, Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ A principle promoting 
stability threatens to undermine it, Bond Law Review: Vol. 21: Iss. 1, Article 5, էջ 35 (հա սա նե լի է հետ ևյալ 
հղու մով՝ http://www5.austlii.edu.au/au/journals/BondLawRw/2009/5.html, 24.07.2020 թ. դրու թյամբ)։  
8 Տե՛ս, օ րի նակ, Ղամ բա րյան Ա., Ի րա վուն քից հրա ժար վե լը և քրե ա դա տա վա րա կան միջամ տու թյան 
հար ցե րը, Եր., « Տիգ րան Մեծ» հրատ., 2018, էջ 126։   
9 Ա նգ լե րեն՝ collateral estoppel, տե՛ս https://www.law.cornell.edu/wex/collateral_estoppel (24.07.2020 թ. 
դրու թյամբ)։
10 Տե՛ս Intellectual Ventures I, LLC v. Capital One Financial Corporation, Case No. 18-1367 (Fed. Cir. Sept. 
10, 2019) (Bryson, J) (հա սա նե լի է հետ ևյալ հղու մով՝ https://casetext.com/case/intellectual-ventures-i-llc-
v-capital-one-fin-corp-7, 27.07.2020 թ. դրու թյամբ)։
11 Տե՛ս Case of Schmidt v. Latvia, § 96 (Application no. 22493/05), 27.04.2017 թ.։ 
12 Տե՛ս Case of Clavien v. Switzerland (Application no. 16730/15), 12.09.2017 թ. և Case of Gajtani v. 
Switzerland (Application no. 43730/07), 09.09.2014 թ. ո րո շում ե րը։ 
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 Զար գաց նե լով վե րո շա րադ րյալ դիր քո րո շում ե րը՝ կա րե լի է եզ րա հան գել 
նաև, որ ի րա վա կի րառ մար մի նը կրում է ոչ մի այն ի րա վա տի րո ջը հա մա պա-
տաս խան ի րա վուն քի գո յու թյան և դրա չի րա կա նաց ման հետ ևանք նե րի մա սին 
ա ռա ջին ան գամ ի րա զե կե լու, այլև դրա նից հե տո ի րա վա տի րոջ կող մից չկողմ ո-
րոշ ված վար քագ ծի դրս ևո րում ե րի ա ռնչ վե լու դեպ քում վերջինիս «պարտադիր» 
հակընդդեմ հայց ներկայացնելու իրավունքի և դրա չիրականացման հետևանքի 
լրացուցիչ պարզաբանման պարտականություն։ Այս պես, օ րի նակ՝ դա տա կան 
պրակ տի կա յում հան դի պում են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ պա տաս խա նո ղը, չնա-
յած այն հան գա ման քին, որ հայ ցա դի մու մի պա տաս խա նի, գրա վոր կամ բա նա-
վոր ա ռար կու թյուն նե րի մի ջո ցով բարձ րա ձայ նում է « պար տա դիր» հա կընդ դեմ 
հայ ցի ներ կա յաց ման հիմք հան դի սա ցող այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնց հաս-
տա տու մը կա րող է հիմք լի նել սկզբ նա կան հայ ցի բա վա րա րում ամ բող ջու թյամբ 
կամ մա սամբ մեր ժե լու հա մար, սա կայն չի ներ կա յաց նում հա կընդ դեմ հայց, քա-
նի որ չի գի տակ ցում, որ տվյալ պայ ման նե րում իր ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի ջո ցը հա կընդ դեմ հայցն է, և ա ռար կու թյան հիմ քով սկզբ նա կան 
հայ ցի մերժ ման և իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման չի կա րող հաս նել։

 Վե րո շա րադ րյալի լույ սի ներ քո ա կն հայտ է, որ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ 
հայ ցի կա նո նի կի րա ռու թյան ի րա վա չա փու թյան ա պա հով ման հա մար նախ ևա-
ռաջ կար ևոր վում են սկզբ նա կան հայ ցով պա տաս խա նո ղի հա մար այս կա նո նի և 
դրա ի րա վա կան հետ ևանք նե րի մատ չե լի ու թյու նը, կան խա տե սե լի ու թյու նը, ո րոնց 
պա րա գա յում մի այն պա տաս խա նո ղի վար քա գի ծը կա րող է ո րակ վել գի տակց-
ված և կա մային։ Հետ ևա բար, քն նարկ վող ի նս տի տու տի ի րա վա չափ ի րաց ման 
ե րաշ խա վոր ման ա ռու մով պա հանջ վում է դա տա րա նի ո րո շա կի ակ տիվ դե րա-
կա տա րում, ո րը պետք է դրս ևոր վի հետ ևյալ կերպ.

1.  հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը պա տաս խա նո ղին 
ուղար կե լուն զու գա հեռ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վուն-
քի մա սին գրա վոր պար զա բա նում և այն չներ կա յաց նե լու հետ ևանք նե րի մա սին 
գրա վոր նա խազ գու շա ցում.

2. սկզբ նա կան հայ ցի ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա վա րար ման բա-
ցառ մանն ու ղղ ված ա ռար կու թյուն նե րը հա կընդ դեմ հայ ցի ձևով ներ կա յաց ման 
են թա կա լի նե լու դեպ քում այդ մա սին դա տա րա նի կող մից պա տաս խա նո ղին լրա-
ցու ցիչ պար զա բա նում։

 Հարկ է նշել, որ դա տա րա նի նման գոր ծո ղու թյուն նե րի նոր մա տիվ հիմք են 
ՔԴՕ 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և 148-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը։ Մաս նա վո րա-
պես, ՔԴՕ 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը դա տա րա նին օժ տում է ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց նրանց 
ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պար զա բա նե լու, դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հետ ևանք նե րի մա սին նա խազ-
գու շաց նե լու լի ա զո րու թյամբ, ի սկ ՔԴՕ 148-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կա րող է գրա վոր պար զա բա նել ի րենց 
ի րա վունք նե րը, պար տա կա նու թյուն նե րը և դրանց ի րաց ման կար գը։ Ը նդ ո րում, 
վս տա հա բար կա րե լի է պն դել, որ քն նարկ վող դեպ քը վկա յում է հա մա պա տաս-
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խան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ինչպիսի պայ ման նե րում դա տա րա նի հայե ցո-
ղու թյու նը պետք է դի տարկ վի որ պես պար տա կա նու թյուն։ 

« Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի կի րառ ման հա ջորդ խն դիրն 
այն է, թե ա րդյոք այն կա րող է ներ կա յաց վել ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյան 
բաշխ ման մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո, և ե թե այո, ա պա՝ որ դեպ քե րում։ 

« Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի, ի նչ պես ցան կա-
ցած այլ դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը, հան գեց նում է այդ ժամ կե տով 
պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քի դա դար ման։ Սա-
կայն հարկ է նկա տել, որ դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղում առ հա սա րակ 
հիմք է ոչ թե նյու թա կան ի րա վուն քի դա դար ման, այլ այդ ի րա վուն քի հար կա դիր 
պաշտ պա նու թյան դա դար ման հա մար։ Ի նչ պես նշում է Բ. Ա. Ֆե դո րո վի չը. «Այդ 
ժամ կետն ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել ի րա վա դա դա րեց նող ժամ կե տից, ո րի 
լրա նա լը հան գեց նում է ան ձի նյու թա կան ի րա վուն քի դա դա րեց ման: Քն նարկ վող 
ժամ կե տի ըն թաց քում դա տա րանն ի րա կա նաց նում է խախտ ված ի րա վունք նե րի 
հար կա դիր պաշտ պա նութ յուն, ի սկ դրա լրա նա լու կա պակ ցու թյամբ դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան դի մած ան ձի հայ ցի մեր ժու մը չի ազ դում ան ձի ի րա վուն քի գո-
յու թյան վրա13»: 

Մի ա ժա մա նակ չպետք է բա ցա ռել դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը հար գե լի 
պատ ճառ նե րով բաց թողնելու հնարավոր դեպ քե րը։ Այդ պատ ճա ռով օ րենս դի րը 
նա խա տե սել է շա հագր գիռ ան ձի միջ նոր դու թյամբ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե-
րը վե րա կանգ նե լու ըն թա կարգ, ո րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է նաև հա կընդ-
դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի վե րա կանգ ման ա ռն չու թյամբ ծա գող դա-
տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ։ Այս պես, ՔԴՕ 119-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ մա սը սահ մա նում է, որ դա տա րա նը, պար զե լով, որ գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձը դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով, ո րո շում 
է կա յաց նում բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա-
բերյալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու մա սին։ 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով դա տա վա րա կան ժամ-
կետ նե րի վե րա կանգն ման ի նս տի տու տին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր-
քո րո շու մը, որ « Դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հնա րա վոր պատ ճառ-
ներն օ րեն քով օբյեկ տի վո րեն կան խո րոշ ված չեն, ո րի պայ ման նե րում դրանք 
գնա հա տե լու և ար դյուն քում այդ ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի կամ ան հար գե-
լի ճա նա չե լու (գ նա հատ ման չա փա նիշ ներ ը նտ րե լու) դա տա րա նի լի ա զո րու թյու նը 
կրում է հայե ցո ղա կան բնույթ»14:  Մեկ այլ ո րոշ մամբ Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու պատ-
ճառ նե րի դա տա կան գնա հատ ման հիմ քում պետք է լի նեն ի րա վա կան չա փա-
նիշ ներ՝ ել նե լով ի րա վա կար գա վոր ման ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րից, բա ցա ռե լով 
կա մա յա կան ու չհիմ ա վոր ված որ ևէ մո տե ցում15: Մի ա ժա մա նակ բաց թողն ված 

13 Տե՛ս Федорович Б.А., О последствиях несоблюдения срока обращения в арбитражный суд с 
заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным, 2010, էջ 2:
14 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 22.04.2008 թ. թիվ ՍԴՈ-752 ո րո շու մը։
15 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 09.04.2007 թ. ՍԴՈ-690 ո րո շու մը։  
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ժամ կե տի վե րա կանգն ման հար ցում դա տա րա նը չպետք է դրս ևո րի չա փա զանց 
լայն հայե ցո ղու թյուն և ա ռանց հիմ ա րար պատ ճառ նե րի հար գե լի հա մա րի դա-
տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը։ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նը գտել է, որ ժամ կե տի խախ տու մով ներ կա յաց ված բո ղո քի ըն դու նում 
այն պի սի հիմ ա վո րում ե րով, ո րոնք յու րա հա տուկ հա մո զիչ չեն թվում, կա րող 
է հան գեց նել ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի և դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան ի րա վուն քի խախտ ման16: 

Անդ րա դառ նա լով հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի բաց թո ղու մը 
հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րին՝ Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րանն ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հար գե լի պատ ճառ պետք է հա-
մա րել այն պի սի եր ևույթ նե րը, ո րոնք օբյեկ տի վո րեն զր կում են պա տաս խա նո ղին 
հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Հա կընդ դեմ հայց չներ-
կա յաց նե լիս ժամ կե տի վե րա կանգն ման հար ցում պա տաս խա նո ղի սուբյեկ տիվ 
հնա րա վո րու թյուն ներն ու ու նա կու թյուն նե րը չեն կա րող գնա հատ վել որ պես հար-
գե լի պատ ճառ: Ի րա վա կան գի տե լիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը և փաս տա բա նի ոչ 
պատ շաճ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցած լի նե լու հան գա ման քը չեն հիմ ա վո րում 
Վե րո նի կա Ա ռա քե լյա նի մոտ հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մը ժա մա նա կին ներ կա-
յաց նե լու ան հնա րի նու թյան մա սին և հետ ևա բար չեն հիմ ա վո րում ժամ կետ նե րը 
վե րա կանգ նե լու հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան մա սին17:

 Վե րոգ րյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում ե րի հա մադ րու թյան ար դյուն քում կա րող 
ե նք եզ րա կաց նել, որ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց ման ժամ կե-
տի բաց թո ղու մը կա րող է հար գե լի հա մար վել մի այն այն բա ցա ռիկ դեպ քե րում, 
ե րբ սկզբ նա կան հայ ցով պա տաս խա նո ղը հիմ ա վո րում է հայ ցը նախ կի նում ներ-
կա յաց նե լու օբյեկ տիվ ան հնա րի նու թյու նը՝ այն պի սի հան գա մանք նե րի հիմ քով, 
ո րոնք օբյեկ տի վո րեն զր կել են նրան հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից։ Ը նդ ո րում, ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հիմք կա րող 
են լի նել ի նչ պես պա տաս խա նո ղի կող մից հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու փաս-
տա կան ան հնա րի նու թյու նը (օ րի նակ՝ հի վան դու թյու նը), այն պես էլ ի րա վա կան 
ան հնա րի նու թյու նը, այ սինքն՝ մինչ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց-
ման ժամ կե տի լրա նա լը այդ պի սի հայ ցի ներ կա յաց ման և բա վա րար ման հա մար 
ան հրա ժեշտ փաս տա կան տվյալ նե րի օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նում բա ցա կա յու-
թյու նը (օ րի նակ՝ դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տու թյան փու լում ձեռք բեր ման 
վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ ման պա հան ջով գույ քը 
բա րե խիղճ, ա նընդ մեջ և բա ցա հայտ տի րա պետ ման տա սը տա րին դեռևս լրա-
ցած չլի նե լը)։

 Հաս կա նա լի է, որ, ան կախ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց-
ման ժամկետի բացթողնման պատ ճառ նե րի բնույ թից, պա տաս խա նո ղը չի կա-
րող սկզբ նա կան հայ ցով վա րույ թի շր ջա նա կում ա կն կա լել նման ժամ կե տի վե-

16 Տե՛ս «Case of Magomedov and Others v. Russia» գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի վճ ռի 87-89-րդ պար բե րու թյուն նե րը, 
ո րում դի մու մա տուն վի ճար կում էր ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից բո ղո քի ըն դու նու մը՝ ա ռանց ժամ-
կե տի փաս տա ցի եր կա րաձգ ման պատ շաճ հիմ ա վոր ման:
17 Տե՛ս Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի թիվ ԵԴ/14194/02/18 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
31.05.2019 թ. ո րո շու մը։
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րա կանգ նում այն բո լոր դեպ քե րում, ե րբ դա տա րա նը կա յաց րել է սկզբ նա կան 
հայ ցով եզ րա փա կիչ դա տա կան ա կտ։ Նման եզ րա հան գու մը բխում է նաև 
հակընդդեմ հայ ցի է ու թյու նից, ո րը են թադ րում է սկզբ նա կան հայ ցի հետ դրա 
հա մա տեղ քննու թյուն։ 

Թե պետ ՔԴՕ-ն ըն ձե ռում է « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց ման 
ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն, այ-
նուա մե նայ նիվ, չի պա տաս խա նում այն հար ցին, թե ի նչ հետ ևանք կա րող է ու նե-
նալ դա տաքն նու թյան փու լում ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լը դա տա-
վա րու թյան հե տա գա ըն թաց քի հա մար։ Մաս նա վո րա պես, ա րդյոք դա տա րա նը 
նման դեպ քե րում պար տա վոր է դա դա րեց նել դա տաքն նու թյու նը և վե րա դարձ 
կա տա րել գոր ծը դա տաքն նու թյա նը նա խա պատ րաս տե լու փու լին, թե պար տա-
վոր է սկզբ նա կան հայ ցի քն նու թյան մա սով շա րու նա կել դա տաքն նու թյու նը և նա-
խա պատ րաս տա կան փու լին բնո րոշ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա-
րել մի այն հա կընդ դեմ հայ ցի հա մար։ Գոր ծի ար դյու նա վետ քն նու թյունն ա պա-
հո վե լու և ի րա վուն քի չա րա շահ ման դեպ քե րը կան խար գե լե լու նկա տա ռում ե րից 
ել նե լով՝ հիմ ա վոր է թվում ՔԴՕ-ու մ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով 
գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու և 
դրա ար դյունք նե րով մի այն գոր ծի դա տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու պայ մա նի 
ամ րագ րու մը։ 

« Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի կի րառ ման տե սան կյու նից 
ա ռանձ նա կի կար ևո րու թյուն ու նի նաև այն հար ցը, թե ի նչ պես պետք է վար-
վի դա տա րա նը այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նո ղը սկզբ նա կան հայ ցի բա վա-
րա րում ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա ցա ռե լուն ու նակ հայ ցը մինչև 
սկզբնա կան հայ ցով եզ րա փա կիչ դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը ներ կա յաց նում է 
ի նք նու րույն հայ ցի ձևով։

Ն մա նա տիպ գոր ծե րով Ա ՄՆ դա տա րան նե րի կող մից ար տա հայտ ված ի րա-
վա կան դիր քո րո շում ե րը հիմ ա կա նում հան գում են նրան, որ « պար տա դիր» 
հա կընդ դեմ հայ ցի կա նո նը կա րող է կի րա ռե լի հա մար վել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ սկզբ նա կան գոր ծով առ կա է վերջ նա կան դա տա կան ա կտ: Մաս նա վո րա-
պես, Ա ՄՆ գե րա գույն դա տա րանն ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ, ի 
թիվս կող մե րի նույ նու թյան և վե ճի՝ միև նույն հիմ քից ծա գե լու պայ ման նե րի, այս 
կա նո նի կի րառ ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է նաև սկզբ նա կան գոր ծով 
վերջ նա կան վճ ռի առ կա յու թյու նը: Նույն գոր ծով դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 
«res judicata» սկզ բուն քի կի րա ռու մը ևս պայ մա նա վոր ված է վերջ նա կան դա տա-
կան ակ տի առ կա յու թյամբ18: Մեկ այլ գոր ծով ա մե րի կյան դա տա րա նը « պար տա-
դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի կա նո նը կի րա ռե լի չի հա մա րել, քա նի որ սկզբ նա կան 
գոր ծի քն նու թյու նը դեռևս չէր ա վարտ վել, և պա տաս խա նո ղը դեռևս այդ գոր ծով 
հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ու ներ19: Եր րորդ գոր ծով դա-

18 Տե՛ս «Lucky Brad Dungarees, et al. v. Marcel Fashion Group, Inc.» գործով ԱՄՆ գերագույն 
դատարանի որոշումը, էջ 30 (հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.supremecourt.gov/DocketP
DF/18/18-1086/122111/20191112144946360_18-1086.bs.brief.pdf, 24.07.2020 թ. դրությամբ): 
19 Տե՛ս «Bunzl Distribution USA, INC., vs. John Schultz, Marcia Schultz, Allen Schultz, Jane Schultz, And 
Graymark Tissue Company, INC.» գործով Միսսուրիի շրջանային դատարանի որոշումը (հասանելի 
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տա րան նե րը վա րույթ են ըն դու նել և քն նել միև նույն ան ձանց միջև, մի մյանց բա-
ցա ռող պա հանջ նե րով եր կու գոր ծեր: Ը նդ ո րում, դա տա րա նը ե րկ րորդ գոր ծով 
վա րույ թը կար ճել է մի այն ա ռա ջին գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի օ րի նա-
կան ու ժ ստա նա լուց հե տո20: 

Ակն հայտ է, որ հի շա տակ ված դիրքորոշումերն ընդունելի համարելու դեպ-
քում մի կող մից ի մաս տազրկ վում է « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի-
տու տը, ո րի ու ժով ան ձի հայ ցի ի րա վուն քը փո խա կերպ վում է բա ցա ռա պես 
հակընդդեմ հայ ցի ի րա վուն քի, ի սկ մյուս կող մից ստեղծ վում է հա կընդ դեմ հայց 
հա րու ցե լու ժամ կե տը շր ջան ցե լու, ի նչ պես նաև սկզբ նա կան հայ ցով գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու հնա րա վո րու թյուն, ի նչն իր հեր թին հա մա տե ղե լի չէ քն նարկ-
վող ի նս տի տու տի հե տապն դած նպա տակ նե րի հետ։ 

Ն ման պայ ման նե րում բարձ րաց ված խնդ րի լուծ ման տար բե րակ է դի տարկ-
վում որ պես ի նք նու րույն հայց ներ կա յաց ված « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը 
սկզբ նա կան հայ ցով վա րույ թին մի ա վո րե լու տար բե րա կը։ Ը նդ ո րում, նման մի ա-
վո րու մից հե տո դա տա րա նը պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի « պար տա-
դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց ման ժամ կե տը պահ պան ված լի նե լու հար ցը, 
այն բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե-
լու ժամ կետ սահ մա նի, ո րից հե տո քն նար կի գոր ծի վա րույ թը շա րու նա կե լու կամ 
գործն ա ռանց ը ստ է ու թյան լու ծե լու ա վար տե լու հար ցը։ 

Ե. Գ.  Պուշ կա րը, ան դրա դառ նա լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և հայցն ա ռանց 
քն նու թյան թող նե լու ի նս տի տուտ նե րի տար բե րու թյուն նե րին և դրանց ի րա-
վա կան հետ ևանք նե րին, գրում է. « Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լը են թադ րում է, որ 
հայց վո րի մոտ բա ցա կա յում են հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց-
ման նա խադրյալ նե րը, կամ որ գոր ծի քն նու թյու նը շա րու նա կելն ան հնար կամ 
ոչ նպա տա կա հար մար է։ Մինչ դեռ հայցն ա ռանց քն նու թյան թող նե լը վկա յում է 
այն մա սին, որ չնա յած հայց վորն ու նի հայց ներ կա յաց նե լու և դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան ի րա վունք՝ այ նու ա մե նայ նիվ, վեր ջի նիս կող մից չեն պահ պան վել այդ 
ի րա վուն քի ի րաց ման պայ ման նե րը։ Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և հայցն ա ռանց 
քն նու թյան թող նե լու ի նս տի տուտ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա-
լիս, որ ա ռա ջին դեպ քում հայց վո րը չի կա րող դա տա րա նի կող մից իր գոր ծով 
ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման հույս ու նե նալ։ Մինչ դեռ ե րկ րորդ դեպ քում 
ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը հնա րա վոր է, սա կայն այն կախ ված է հայց-
վո րից, ով, ու նե նա լով հայց ներ կա յաց նե լու ի րա վունք, չի օ գտ վել դրա նից կամ ոչ 
պատ շաճ է ի րա կա նաց րել իր ի րա վուն քը21»։

 Վե րոգ րյա լի լույ սի ներ քո կա րե լի է պն դել, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ հա-
կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը բաց թողն ված լի նե լու պայ ման նե րում 

է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-moed-4_05-cv-00605/pdf/
USCOURTS-moed-4_05-cv-00605-0.pdf, 24.07.2020 թ. դրությամբ): 
20 Տե՛ս «ANDREW FALKENSTEIN vs. JOSHUA McGUIRE 2018 Mass. App. Div. 87», 2018 թվական 
(հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://masscases.com/cases/distapp/2018/2018massappdiv87.html, 
24.07.2020 թ. դրությամբ): 
21 Տե՛ս Пушкарь Е.Г., Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные 
последствия возбуждения дел) Львов – 1978, 1978, էջ 185։
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պա տաս խա նո ղը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց նի, դա տա րա-
նը պետք է « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը թող նի ա ռանց քն նու թյան, ի սկ նման 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց վե լու և մերժ վե լու դեպ քում՝ փաս տի պա տաս խա նո ղի 
հա կընդ դեմ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը և կար ճի գոր ծի վա-
րույ թը։ Հետ ևա բար, այս մո տե ցում երն ու նեն հա մար ժեք օ րենսդ րա կան կար-
գա վո րում ե րի ան հրա ժեշ տու թյուն։

« Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի ի րա վա չափ կի րա ռու թյու նը 
կար ևոր վում է ոչ մի այն մինչև սկզբ նա կան հայ ցի քն նու թյան ա վար տը վե րոն շյալ 
մո տե ցում ե րի պահ պան ման, այլև սկզբ նա կան հայ ցով գոր ծի քն նու թյան ա վար-
տից հե տո էս տո պե լի կա նո նի և այն հաղ թա հա րե լու ե րաշ խիք նե րի հետ ևո ղա կան 
պահ պան ման տե սան կյու նից։ 

Ք ԴՕ 140-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ-
նում, որ սկզբ նա կան հայ ցով հայց վո րի դեմ պա տաս խա նո ղի հայց հա րու ցե լու 
ի րա վուն քը դա դա րում է սկզբ նա կան հայ ցը բա վա րա րող դա տա կան ակ տն օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, և այդ պա հից նա զրկ վում է սկզբ նա կան հայ-
ցի բա վա րա րու մը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա ցա ռող ա ռան ձին հայց 
հա րու ցե լու հնա րա վո րու թյու նից, ե թե հայց հա րու ցե լիս չհիմ ա վո րի, որ հա կընդ-
դեմ հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քի չի րա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել ի րե-
նից ան կախ հան գա մանք նե րով22։ Ը նդ ո րում, նման հիմ ա վոր ման բա ցա կա յու-
թյու նը ՔԴՕ-ն դի տար կում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմք։

 Մի ա ժա մա նակ, պետք է ար ձա նագ րել, որ ՔԴՕ-ն որ ևէ կար գա վո րում չի նա-
խա տե սում այն ա ռն չու թյամբ, թե հա կընդ դեմ հայ ցը նախ կի նում հայց վո րի կամ-
քից ան կախ պատճառներով հա րուց ված չլի նե լու հիմ ա վո րու մը ի նչ կար գով՝ 
միջ նոր դու թյան, թե հայ ցա դի մու մում ա ռան ձին հիմ ա վոր ման տես քով է ներ կա-
յաց վում, ի նչ կար գով է դա տա րա նը գնա հա տում հայց վո րի այդ փաս տար կը, ի նչ-
պես նաև ի նչ կար գով կա րող է այդ գոր ծով պա տաս խա նո ղը, այ սինքն՝ սկզբնա-
կան հայ ցով հայց վո րը պաշտ պան վել հայ ցա դի մու մը ոչ ի րա վա չափ վա րույթ ըն-
դուն վե լու դեպ քե րից։ 

Են թադր վում է, որ նման ի րա վի ճակ նե րի հա մար ա ռա վել ար դյու նա վետ լու-
ծում կա րող է լի նել դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի վե րա կանգ ման ի նս տի տու-
տի կի րա ռե լի ու թյան, ի սկ դրա ար դյունք նե րի հետ ան հա մա ձայ նու թյան դեպ քում՝ 
դա տա վա րա կան ժամ կե տի վե րա կանգ նու մը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին 
ո րոշ ման բո ղո քար կե լի ու թյան մա սին դրույթ նե րի ամ րագ րու մը։ Ը նդ ո րում, այս 
լու ծու մը խորթ չէ դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյա նը, մաս նա վո րա պես ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը23 ար դեն ի սկ նա խա տե սում է այս ո րո շում-
նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն։ 

Ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում այն հար ցի պար զա բա նու մը, 
թե ա րդյոք քն նարկ վող ի նս տի տու տի ու ժով կա րող է սկզբ նա կան հայ ցով պա-

22 Տե՛ս Մեղ րյան Ս. Գ., Մար կո սյան Տ. Ա., Գե ղա մյան Է . Կ., « Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի-
տու տի ի րա վա կան բնույ թը և գո յա բա նա կան հիմ քե րը քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում, «Ար-
դա րա դա տու թյուն» պար բե րա կան, 2020 2 (51), էջ 13։
23 Ըն դուն վել է 05.12.2013։ Ու ժի մեջ է մտել 07.01.2014։ Տե’ս ՀՀՊՏ 2013.12.28/73(1013),1 Հոդ., 1186.1։
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տաս խա նո ղը զրկ վել հե տա գա յում սկզբ նա կան հայ ցը ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-
նա կի ո րեն բա վա րա րու մը բա ցա ռող հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից 
կամ կրել նման հայ ցը նախ կի նում ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը հիմ ա վո-
րե լու պար տա կա նու թյուն այն դեպ քե րում, ե րբ սկզբ նա կան հայ ցը հա րուց վել է 
նախ կին քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան, այ սինքն՝ « պար տա դիր» 
հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում։

 Մի ան շա նակ է, որ ՔԴՕ 140-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված նոր մի գոր-
ծո ղու թյան տա րա ծու մը մինչև ՔԴՕ ու ժի մեջ մտ նե լը հա րուց ված քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծե րի նկատ մամբ ոչ ի րա վա չափ է և որ ևէ կերպ ար դա րաց ված հա մար վել 
չի կա րող, քա նի որ քն նարկ վող նոր մին օ րենսգր քի ըն դուն մամբ հե տա դարձ ու ժ 
չի տր վել, դեռ ա վե լին, որ պես ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նորմ, 
դրան, առ հա սա րակ, հե տա դարձ ու ժ տր վել չէր կա րող: Հետ ևա բար, նման դեպ-
քում պա տաս խա նո ղի հա մար « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայց չներ կա յաց նե-
լու վար քագ ծի բա ցա սա կան հետ ևան քը կան խա տե սե լի, ի սկ հա կընդ դեմ հայց 
ներ կա յաց նե լուց հրա ժար վե լը՝ գի տակց ված և կա մային հա մար վել չի կա րող, 
և վեր ջինս սկզբ նա կան հայ ցի քն նու թյան ժա մա նակ իր վար քա գիծն այդ պի սի 
ի րա վա կար գա վո րում ե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, ար գելք նե րը ող ջամ տո-
րեն հաշ վի առ նե լու պար տա կա նու թյուն չէր կա րող կրել։ Ո ւս տի « պար տա դիր» 
հա կընդ դեմ հայ ցի կա նո նը կի րա ռե լի կա րող է հա մար վել բա ցա ռա պես քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո և դրա կի րառ-
մամբ քնն ված գոր ծե րի նկատ մամբ և չի կա րող կի րա ռե լի հա մար վել մինչև ՔԴՕ 
ու ժի մեջ մտ նե լու հա րուց ված սկզբ նա կան հայ ցե րի ա ռն չու թյամբ։ 

Ու շագ րավ է, որ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի կի րա ռե լի ու-
թյան նման սահ ման ներ ու ր վագծ վել են նաև Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա-
տա րա նի կող մից։ Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նը 
գոր ծե րից մե կով ար տա հայ տել է հետ ևյալ դիր քո րո շու մը. « Սույն քա ղա քա ցի ա-
կան գոր ծով հայ ցը հա րուց վել և քնն վել է 17.06.1998 թվա կա նի ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ո րով գոր ծի նոր քն նու թյան ըն թաց քում հա-
կընդ դեմ հայց հա րու ցե լու, ի նչ պես նաև գոր ծի նա խորդ քն նու թյան ըն թաց քում 
օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քով հա կընդ դեմ հայց չներ կա յաց նե լու հետևան-
քով հե տա գա յում այդ պի սի հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից զրկ վե-
լու օ րենսդ րա կան կար գա վո րում եր (ար գելք ներ), որ պի սիք նա խա տես ված են 
09.04.2018 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով (հոդ ված ներ 140, 413), նա խա տես ված չեն ե ղել, հետ ևա բար իր վար-
քա գի ծը այդ պի սի ի րա վա կար գա վո րում ե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու, ար-
գելք նե րը ող ջամ տո րեն հաշ վի առ նե լու պար տա կա նու թյուն պա տաս խա նո ղը չէր 
կա րող կրել»24:

 Հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տին մա սով ը նդ հան րա պես, և « պար տա դիր» 
հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի մա սով, մաս նա վո րա պես, քն նարկ ման կա րիք 
ու նի այն հար ցը, թե ա րդյոք գոր ծը նոր քն նու թյան ու ղարկ վե լու դեպ քում կա րող է 

24 Տե՛ս Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցի ա կան դա տա րա նի թիվ Ա ՐԴ/1273/02/17 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 
24.01.2020 թ. ո րո շու մը։
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ներ կա յաց վել հա կընդ դեմ հայց։ 
Հարկ է նկա տել, որ այս ա ռու մով ՔԴՕ կար գա վո րում ե րը պա րու նա կում են 

հար ցի բա ցա սա կան պա տաս խան։ Այ նինչ նման ի րա վի ճա կը, ե րբ ա ռանց որ ևէ 
բա ցա ռու թյան, ար գել վում է հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յա ցու մը չի կա րող հիմ ա-
վոր հա մար վել և կա րե լի է դի տար կել ան ձի ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան սահ մա նա փա կում։ Տե ղին է հի շա տա կել Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի այն դիր քո րո շու մը, ը ստ ո րի՝ այն դեպ քե րում, ե րբ չի ա պա հով վում ի րե նից 
ան կախ պատ ճառ նե րով հա կընդ դեմ հայց չներ կա յաց րած ան ձի կող մից գոր ծի 
նոր քն նու թյան ժա մա նակ հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու և այն ամ բողջ ծա-
վա լով քն նու թյան ա ռար կա դարձ նե լու հնա րա վո րու թյու նը, ոչ ի րա վա չա փո րեն 
սահ մա նա փակ վում է ար դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև 
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` ող ջա միտ 
ժամ կե տում գոր ծի քն նու թյան ի րա վուն քը25։ Հետ ևա բար, այս տեղ ևս առ կա է հա-
մա պա տաս խան լու ծում ե րի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն։ 

Այս պի սով, « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի կի րառ ման 
հիմ ա հար ցե րի վե րա բե րյալ կա րե լի է կա տա րել հետ ևյալ եզ րա հան գում ե րը.

1. « Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տի, այդ թվում՝ դրա 
էստոպելային հետևանքի, ի րա վա չափ կի րա ռու մը են թադ րում է դա տա րա նի 
ակ տիվ դե րա կա տա րում, ո րը նե րա ռում է .

-  հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը պա տաս խա նո ղին 
ու ղար կե լուն զու գա հեռ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե-
լու ի րա վուն քի մա սին գրա վոր պար զա բա նե լու և այն չներ կա յաց նե լու 
հետ ևանք նե րի մա սին գրա վոր նա խազ գու շաց նե լու դա տա րա նի պար-
տա կա նու թյու նը.

- սկզբ նա կան հայ ցի ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա վա րար ման 
բա ցառ մանն ու ղղ ված ա ռար կու թյուն նե րը հա կընդ դեմ հայ ցի ձևով ներ-
կա յաց ման են թա կա լի նե լու դեպ քում այդ մա սին պա տաս խա նո ղին 
լրա ցու ցիչ պար զա բա նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը։

2. Ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու մա սին ո րո շում կա յաց-
նե լուց հե տո « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը կա րող է վա րույթ ըն դուն վել 
մի այն այն ներ կա յաց նե լու հա մար բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը վե րա կանգ նե լու մա սին պա տաս խա նո ղի միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վե լու 
դեպ քում։ Ը նդ ո րում, նման միջ նոր դու թյուն չի կա րող ներ կա յաց վել սկզբ նա-
կան հայ ցով գոր ծի քն նու թյունն ա վարտ վե լուց հե տո։ 

3. « Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը գոր ծի դա տաքն նու թյան փու լում վա-
րույթ ըն դուն վե լու դեպ քում դա տա րա նը օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի 
ար դյուն քում պետք է ու նե նա այդ մա սով գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա-
պատ րաս տե լու և մի այն դրա նից հե տո գոր ծի դա տաքն նու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու հնա րա վո րու թյուն։

4. Ա նհ րա ժեշտ է կա տա րել օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք կսահ-
մա նեն « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը մինչև սկզբ նա կան հայ ցով եզ րա-

25 Տե՛ս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.10.2016 թ. թիվ ՍԴՈ-1315 ո րո շու մը։ 
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փա կիչ դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը ի նք նու րույն հայ ցի ձևով ներ կա յաց վե լու 
դեպ քում որ պես ի նք նու րույն հայց ներ կա յաց ված « պար տա դիր» հա կընդ դեմ 
հայ ցը սկզբ նա կան հայ ցով վա րույ թին մի ա վո րե լու դա տա րա նի հնա րա վո-
րու թյու նը։ Ը նդ ո րում, նման մի ա վո րու մից հե տո դա տա րա նը պետք է գնա-
հատ ման ա ռար կա դարձ նի « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ կա յաց ման 
ժամ կե տի պահ պան ված լի նե լու հար ցը, այն բաց թողն ված լի նե լու դեպ քում 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու 
ժամ կետ սահ մա նի, ի սկ այդ պի սի միջ նոր դու թյուն չներ կա յաց վե լու կամ ներ-
կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մերժ վե լու դեպ քում, հա մա պա տաս խա նա բար, 
ա ռանց քն նու թյան թող նի « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցը կամ այդ մա սով 
գոր ծի վա րույ թը կար ճի։

5. Սկզբ նա կան հայ ցը բա վա րա րող դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լու պա հից դրա ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն բա վա րա րու-
մը բա ցա ռող հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լիս օ րենսդ րա կան հա մար ժեք կար գա-
վո րում ե րի ներդր ման ար դյուն քում պետք է կի րա ռե լի լի նի դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի վե րա կանգ ման ի նս տի տու տը, ի սկ դա տա վա րա կան ժամ կե տի 
վե րա կանգ նու մը բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին ո րո շում ե րը պետք է են-
թա կա լի նեն բո ղո քարկ ման։ 

6. « Պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ի նս տի տու տը, այդ թվում՝ դրա էս-
տո պե լային հետ ևան քը, կի րա ռե լի չէ մինչև « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ-
ցի ի նս տի տու տի ներդ րու մը, այ սինքն՝ ՔԴՕ ու ժի մեջ մտ նե լը, հա րուց ված 
սկզբնա կան հայ ցե րի նկատ մամբ։ 

7. Դա տա վա րա կան օ րեն քը պետք է գոր ծի նոր քն նու թյան ժա մա նակ 
թույ լատ րի հա կընդ դեմ, այդ թվում՝ « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայ ցի ներ-
կա յա ցու մը, ե թե հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վո րը հիմ ա վո րում է նախ կի նում 
հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու թյու նը՝ ի րե նից ան կախ պատ-
ճառ նե րով։ 

Annotation. Every means of legal protection should be efficient not only at the legislative stage, 
but also practically. The core problems of the need for the active role of a judge for lawful application 
of the “compulsory” counterclaim institute and its estoppel retraction, cases, order and consequences 
of the restoration of the term to file a “compulsory” counterclaim are discussed in this scientific 
article. The consequences of filing the “compulsory” counterclaim in a separate procedure during the 
examination of the initial claim and after the turning into legal force of the judicial act satisfying the 
initial claim are also examined in this scientific article. In result, in the context of lawful application 
of the “compulsory” counterclaim institute, authors emphasize, on the one hand, the need for the 
active role of the judge, and on the other hand, the need to review the existing legal regulations and 
legal practice.

Аннотация. Каждое средство правовой защиты должно быть эффективным не только 
на законодательном уровне, но и в практике. В работе анализируются основные проблемы 
необходимости активной роли судьи в вопросе правомерного применения института 
«принудительного» встречного иска и его эстоппельского следствия, случаи, порядок и 
последствия восстановления пропущенного срока предъявления «принудительного» встречного 
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иска. В работе рассматриваются последствия предъявления «принудительного» встречного 
иска в отдельном производстве при рассмотрении первоначального иска и после вступления 
в юридическую силу судебного акта, удовлетворяющего его. В результате проведенного 
исследования, авторы в контексте законного применения института «принудительного» 
встречного иска подчеркивают, с одной стороны, необходимость активной роли судьи, а с другой 
стороны – необходимость пересмотра существующих правовых норм и правовой практики. 
 

 Բա նա լի բա ռեր - « պար տա դիր» հա կընդ դեմ հայց, էս տո պել, «compulsory counterclaim», 
դա տա րա նի ակ տիվ դե րա կա տա րում, բաց թողն ված ժամ կե տի վե րա կանգ նում։

Keywords: compulsory counterclaim, estoppel, active role of judge, restoration of the missed 
term. 

Ключевые слова: «принудительный» встречный иск, эстоппель, compulsory counterclaim, 
активная роль суда, восстановление пропущенного срока.
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