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PROCEDURAL ASPECTS OF MEDIATION

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИАЦИИ

 Հաշ տա րա րու թյան հաս կա ցու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Ի րա
վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար տա հայտ վում է տե սա կետ, հա մա ձայն ո րի՝ 
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման մե խա նիզ մի ար դյու
նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը չի կա րող տե ղի ու նե նալ բա ցա ռա պես ի րա վա
կան կար գա վոր ման իմ պե րա տիվ մե թոդ նե րի կի րառ մամբ, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
վեր ջին շր ջա նում զգա լի ո րեն ա ճում է «ինք նա կար գա վոր ման» մե խա նիզմ ե րի 
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նշա նա կու թյու նը1: Քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ար դյու
նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել վե ճի կար գա
վոր ման ձևի հա մա պա տաս խա նու թյունն այդ վե ճի բնույ թին («Fitting the forum to 
the fuss»)2: Այս ա ռու մով զար գա ցած ի րա վա կան հա մա կարգ ու նե ցող մի շարք 
ե րկրնե րում ակ տի վո րեն կի րառ վում է հաշ տա րա րու թյու նը՝ որ պես վե ճե րի լուծ
ման այ լընտ րան քային ըն թա ցա կարգ:

 Հաշ տա րա րու թյան (մե դի ա ցի այի) ի նս տի տու տը ժա մա նա կա կից ըն կալ մամբ ի 
հայտ է ե կել XX դա րի սկզ բին Ա ՄՆու մ, այ նու հետև կարճ ժա մա նա կում լայն կի րա
ռու թյուն ստա ցել Մեծ Բրի տա նի ա յում, Ա վստ րա լի ա յում և զար գա ցած ու կա յուն ի րա
վա կան հա մա կարգ ու նե ցող մի շարք ե րկր նե րում3:

 Հա յաս տա նում հաշ տա րա րու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա
վոր ված են « Հաշ տա րա րու թյան մա սին» օ րեն քով (այ սու հետ` Օ րենք), ո րը կար
գա վո րում է հաշ տա րա րու թյան կազ մա կերպ ման և գոր ծու նե ու թյան հետ կապ
ված հա րա բե րու թյուն նե րը` սահ մա նե լով հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման 
սկզ բունք նե րը, հաշ տա րա րի վար քագ ծի կա նոն նե րը, ի րա վունք նե րը և պար տա
կա նու թյուն նե րը, հաշ տա րա րի ո րա կա վոր ման և ո րա կա վո րու մը դա դա րեց նե լու 
հիմ քե րը, հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նա ցու մը կա նո նա կար գող և այլ դրույթ ներ: 
Մի ա ժա մա նակ, դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված հաշ տա րա րու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա
ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով (այ սու հետ՝ ՔԴՕ): Այլ օ րենք նե րով կա
րող են կար գա վոր վել ո լոր տային հաշ տա րա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: 
Օ րեն քը չի կի րառ վում ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի կող մից ի րա կա
նաց վող հաշ տա րա րու թյան նկատ մամբ: 

Հաշ տա րա րու թյու նը բա նակ ցային գոր ծըն թաց է, որ տեղ հաշ տա րա րը (միջ
նոր դը) կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է բա նակ ցու թյուն ներն այն պես, որ կող
մե րը կա յաց նեն ա ռա վել շա հու թա բեր, ի րա տե սա կան և փո խա դարձ պա հանջ նե
րը բա վա րա րող հա մա ձայ նու թյուն, ո րի կա տար ման ար դյուն քում կող մե րի միջև 
առ կա տա րա ձայ նու թյու նը կկար գա վոր վի4: Ը նդ ո րում՝ հաշ տա րարն օ ժտ ված չէ 
կող մե րին լու ծում պար տադ րե լու ի րա վա սու թյամբ և հաշ տա րա րի խն դի րը մի այն 
կող մե րի բա նակ ցու թյուն նե րին օ ժան դա կե լը և ե րկ խո սու թյու նը խթա նելն է: 

Օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն` հաշ տա րա րու թյու նը գոր ծըն
թաց է, ո րն ու ղղ ված է կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ ի րենց միջև առ կա վեճն ան
կողմ ա կալ եր րորդ ան ձի՝ հաշ տա րա րի օգ նու թյամբ հաշ տու թյամբ լու ծե լուն:

 Հաշ տա րա րը ան կախ, ան կողմ ա կալ, գոր ծի ել քով շա հագրգռ վա ծու թյուն չու

1 Տե՛ս Семеняко М.Е., Участие адвоката в альтернативном разрешении споров и примирительных 
процедурах. Дис…канд. юрид. наук. Москва, 2010, էջ 89:
2 Տե՛ս Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Дис.… канд. юрид. наук. 
Уральская государственная юридическая академия, Екатеринбург, 2010, էջ 139:
3 Տե՛ս Аллахвердова О.В., Иванова Е.Н., История развития медиации // Вестник СПбГУ, Серия 6, 
Политология. Международные отношения, №22 2007, էջ 7374: 
4 Տե՛ս Сухова Н.В., Принципы процесса медиации // Вестник Тюменского государственного 
университета, Социальноэкономические и правовые исследования, №3, 2013, էջ 155:
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նե ցող ֆի զի կա կան ան ձ է, ո րն ի րա կա նաց նում է հաշ տա րա րու թյուն՝ կող մե րի 
միջև առ կա վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լու նպա տա կով: Հաշ տա րարն ի րա վունք ու
նի իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նե լու ի նչ պես ան հա տա պես, այն պես էլ մշ տա
պես գոր ծող հաշ տա րա րա կան հաս տա տու թյու նում (տե՛ս Օ րեն քի 3րդ հոդ վա ծը): 

Օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյուն կա րող է 
ի րա կա նաց վել քա ղա քա ցի ա կան, ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, ի սկ օ րեն քով 
նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև այլ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող վե ճե
րով:

 Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ յու րա քան չյուր գոր ծով հաշ տա րա րու թյան կի րա
ռե լի ու թյան հնա րա վո րու թյու նը դա տա րա նի գնա հատ ման ա ռար կա է: Մաս նա
վո րա պես, հաշ տա րա րու թյան ըն թա ցա կար գի կի րա ռու թյու նը հնա րա վոր է, ե րբ 
տա րա ձայ նու թյու նը զուսպ է (վե ճը չի գտն վում էս կա լա ցի այի բարձր աս տի ճա նի 
վրա և առ կա է է մո ցի ա նե րը հաղ թա հա րե լու, կող մե րի միջև հա ղոր դակ ցու թյուն 
հաս տա տե լու հնա րա վո րու թյուն), կող մե րը նպա տա կադր ված են հաս նե լու հա
մա ձայ նու թյան, վե ճի մաս նա կից նե րը գտն վել են եր կա րատև հա րա բե րու թյուն
նե րի մեջ և ցան կա նում են պահ պա նել դրանք, հաշ տա րա րու թյան մաս նա կից
ներն ու նեն հա մա ձայ նու թյան կնք ման հա մար բա վա րար լի ա զո րու թյուն ներ, 
առ կա չէ տվյալ վե ճը հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով լու ծե լու ան թույ լատ րե լի ու թյան 
իմ պե րա տիվ պա հանջ, կող մե րը ցան կա նում են խնայել ռե սուրս ներ, առ կա է 
գաղտ նի ու թյան պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյուն և այլն: Մի ա ժա մա նակ, հաշ
տա րա րու թյու նը կի րա ռե լի չէ, ե թե, օ րի նակ, առ կա է սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, կող մե րի կար գա վի ճա կի և լի
ա զո րու թյուն նե րի միջև առ կա է է ա կան ան հա վա սա րակշ ռու թյուն, շո շափ վում են 
եր րորդ ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, կող մե րը ցան կա նում են 
հա ման ման գոր ծե րով ստեղ ծել նա խա դեպ, տվյալ գոր ծով ո րոշ ման կա յա ցու մը 
կն պաս տի ի րա վուն քի զար գաց մա նը, վե ճը կապ ված է օ րեն քի մեկ նա բան ման և 
կի րառ ման հետ և այլն5: 

Դա տա կան վա րույ թի հա մե մատ հաշ տա րա րու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը հիմ
նա կա նում պայ մա նա վոր ված են հաշ տա րա րու թյան կա մա վո րու թյան, գաղտ
նիու թյան, կող մե րի հա վա սա րու թյան, հաշ տա րա րի ան կա խու թյան և ան կողմ
նա կա լու թյան սկզ բունք նե րով: Հաշ տա րա րու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րի մա սին են 
վկա յում նաև.

ա) դա տա կան վա րույ թի հա մե մատ նվազ ձևա կան լի նե լը. չե զոք հաշ տա րա րը 
չի կա րող կա յաց նել պար տա վո րեց նող և կա տար ման են թա կա ո րո շում, բա ցա
կա յում է ցուց մունք ներ ստա նա լու և ա պա ցույց ներ հե տա զո տե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը.

բ)  կող մե րի՝ մի մյանց տե սա կետ նե րի և շա հե րի հաշ վա ռու մը, փո խա դարձ պա
հանջ նե րի բա վա րար մանն ու ղղ ված լի նե լը, դիս պո զի տի վու թյու նը.

գ)  կող մե րի ի նք նա վա րու թյու նը, ըն թա ցա կար գը և ար դյուն քը ղե կա վա րե լու 

5 Տե՛ս Калашникова С.И., նշ ված աշ խատ,, էջ 99100
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հնա րա վո րու թյու նը.
դ)  վե ճը նվազ ծախ սա տար մի ջոց նե րով կար գա վո րե լու հնա րա վո րու թյու նը.
ե)  դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րի տևո ղու թյու նը կր ճա տե լու հնա րա վո

րու թյու նը և այլն6:
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում 

հաշ տա րա րու թյան ի նս տի տու տի ներդ րու մը պայ մա նա վոր ված է վե ճե րի ար տա
դա տա կան լուծ ման հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող ի նս տի տուտ նե րի ներդր ման ան
հրա ժեշ տու թյամբ: Դրանց տա րա ծու մը և ար դյու նա վետ կի րա ռու թյու նը կոչ ված է 
նպաս տե լու դա տա րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը զգա լի ո րեն նվա զեց նե լուն, 
ի նչն էլ, իր հեր թին, պետք է հան գեց նի դա տա րան նե րի գոր ծու նե ու թյան ար դյու
նա վե տու թյան է ա կան ա ճի: Այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում խնայել ֆի նան
սա կան և նյու թա տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը, ա ռա վել ար դյու նա վե տո րեն օգ տա
գոր ծել կադ րային ռե սուրս նե րը՝ դա տա րան նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով 
կենտ րո նա նալ այն պի սի գոր ծե րի վրա, ո րոնք իս կա պես պա րու նա կում են վի ճա
հա րույց հար ցեր և կա րող են նպաս տել ի րա վուն քի զար գաց մա նը:

 Դա տա րա նի կող մից հաշ տա րա րու թյան նշա նա կու մը, հաշ տա րա րու թյան 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը, հաշ տա րա րու թյան ա վար տը։ 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ բարձ րաց վում է դա տա կան գոր ծու նե
ու թյան ըն թաց քում հաշ տեց ման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման հար ցը, հա մա
ձայն ո րի՝ ան հրա ժեշտ է դա տա րա նին հիմ ա կան գոր ծա ռույ թի՝ վե ճե րի լուծ ման 
հետ մեկ տեղ վե րա պա հել լրա ցու ցիչ բնույթ կրող գոր ծա ռույթ՝ կապ ված կող մե
րի հաշ տեց ման հետ: Հաշ տեց ման ա ռու մով դա տա րա նի գոր ծա ռույ թը պետք է 
սահ մա նա փակ վի կող մե րին ի րենց ի րա վունք նե րի պար զա բան մամբ՝ կապ ված 
միջ նոր դի (այդ թվում՝ հաշ տա րա րի) օ ժան դա կու թյամբ, հաշ տու թյամբ վե ճի կար
գա վոր ման և հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կնք ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րի 
հետ7: Հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցում դա տա րանն օ ժտ ված է մի շարք գոր
ծա ռույթ նե րով, ո րոնց մի մասն ի րա կա նաց նում է դեռևս գոր ծը դա տաքն նու թյան 
նա խա պատ րաս տե լու փու լում: Մաս նա վո րա պես, նախ նա կան դա տա կան նիս
տում լուծ ման են թա կա հար ցե րի շր ջա նա կը, ի թիվս այլ նի, նե րա ռում է նաև այն 
հար ցի պար զու մը, թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք չեն ցան կա նում ա րդյոք վե ճը 
լու ծել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, դա տա րա նը չի սահ մա նա փակ
վում մի այն կող մե րի՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու ցան կու թյու նը պար
զե լով և մի ա ժա մա նակ պար զա բա նում է հաշ տա րա րու թյան է ու թյու նը (Ք ԴՕ 167 
հոդվ., մաս 1, կետ 6):

 Քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյու նում հաշ տա րա րու թյան կի րառ ման հնա
րա վո րու թյունն ա մե նից ա ռաջ բխում է տնօ րին չա կա նու թյան սկզ բուն քից, ո րն 
ի թիվս այլ տնօ րին չա կան լի ա զո րու թյուն նե րի կող մե րին ըն ձե ռում է ար տո

6 Տե՛ս Мурзанова Е.А., Медиация – способы и задачи урегулирования споров: опыт зарубежных 
стран // Вестник Волжского университета им. ВН Татищева, №4, том 1, 2016, է ջեր 14:
7 Տե՛ս Павликов С.Г., Наталья Б.Ф., О примирении как функции судебной деятельности // Общество 
и право №1 (51), 2015, էջ 238:
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նագրված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու թյամբ հաշ տա րա րա կան գոր ծըն թաց սկ սե լու 
հնա րա վո րու թյուն (Ք ԴՕ 12 հոդվ., մաս 3): 

Օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի (հաշ տա րա րու թյան ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը) 
1ին մա սի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե րի հա մա
ձայ նու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րում: ՔԴՕ 184րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա
մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի կամ վե րաքն նիչ դա տա րա նը վա րույ թի ցան կա ցած 
փու լում կող մե րին հաշ տեց նե լու նպա տա կով նրանց հա մա ձայ նու թյամբ կամ միջ-
նոր դու թյամբ ի րա վունք ու նի նշա նա կե լու ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ
ցու թյամբ հաշ տա րա րա կան գոր ծըն թաց: Մի ա ժա մա նակ, ՔԴՕ 184րդ հոդ վա ծի 
2րդ մա սը սահ մա նում է, որ ե թե մեծ է վե ճը հաշ տու թյամբ ա վար տե լու հա վա
նա կա նու թյու նը, ա պա դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ մեկ ան գամ կա րող է 
նշա նա կել մինչև 4 ժամ ան վճար հաշ տա րա րու թյուն: Դա տա րա նի կող մից պար
տա դիր հաշ տա րա րու թյուն նշա նակ վում է գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ
րաս տե լու փու լում՝ նախ նա կան դա տա կան նիս տի ըն թաց քում՝ պար զե լուց հե տո, 
թե ա րդյոք հայց վո րը պն դում է իր պա հանջ նե րը, ա րդյոք պա տաս խա նողն ամ
բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ըն դու նում է հայց վո րի պա հանջ նե րը, և թե ա րդյոք 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք չեն ցան կա նում կն քել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյուն կամ վե ճը լու ծել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով՝ պար զա բա նե լով հաշ տա րա
րու թյան է ու թյու նը (Ք ԴՕ 167 հոդվ., մաս 3)։ 

Վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լու հա վա նա կա նու թյան մե ծու թյու նը գնա հա տե լու 
հա մար դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի մի շարք գոր ծոն ներ: Օ րի նակ` դա տա
րա նը ա ռաջ նա հեր թո րեն պետք է հաշ վի առ նի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը։ 

Օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սով սահ ման ված է, որ հաշ տա րա րու թյուն 
կա րող է ի րա կա նաց վել քա ղա քա ցի ա կան, ըն տա նե կան, աշ խա տան քային, ի սկ 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև այլ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 
բխող վե ճե րով:

 Հիմք ըն դու նե լով Օ րենսդ րի պա հան ջը և հաշ տա րա րու թյան է ու թյու նը՝ կա րե լի 
է ա ռանձ նաց նել մի քա նի հիմ ա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնց շուրջ 
ծա գած վե ճե րով կա րող է նշա նակ վել հաշ տա րա րու թյուն։ Դրանք ե ն. 

•	 հար ևա նային, 
•	 ա մուս նաըն տա նե կան, 
•	 գոր ծըն կե րային (կոր պո րա տիվ), 
•	 աշ խա տան քային, 
•	 վար ձա կա լու թյան, 
•	 ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան, 
•	 հե ղի նա կային, 
•	 բժշ կա կան, 
•	 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ ե րի միջև, 
•	 շր ջա կա մի ջա վայ րին վե րա բե րող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: 
Վե րոն շյալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն ու ղե նիշ են պար զե լու հա մար, թե 

ա րդյոք կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյան շր ջա նա կում ծա գած վե ճը կա րող է 
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լուծ վել հաշ տա րա րու թյամբ։ Սա կայն պար տա դիր հաշ տա րա րու թյուն նշա նա կե
լու հա մար ա ռանց քային պայ մա նը կող մե րի շա հե րի ը նդ հան րու թյունն է։ 

Կող մե րի շա հե րի ը նդ հան րու թյու նը հաշ տա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
հիմքն է։ Ե թե կող մե րը չու նեն որ ևէ ը նդ հան րու թյուն, դժ վար է հան գել հետ ևու
թյան, որ մեծ է վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լու հա վա նա կա նու թյու նը։ Շա հե րի ը նդ
հան րու թյու նը գնա հա տե լիս դա տա րա նը կա րող է հիմք ըն դու նել ցան կա ցած 
հան գա մանք, մաս նա վո րա պես. 

- Ըն տա նե կան գոր ծե րով՝ կող մե րը վա րել են հա մա տեղ կյանք, եր կու կողմ 
էլ սի րում են ի րենց ե րե խային և ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը պայ մա նա վո
րում են ե րե խայի լա վա գույն շա հե րը ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ,

-  Գոր ծըն կե րային (կոր պո րա տիվ) գոր ծե րով՝ կող մերն ու նեն ըն կե րու թյու նում 
ը նդ հա նուր շահ, հա րա բե րու թյու նը հիմ ված է հա մա տեղ շա հույթ ստա նա
լու վրա և շա հագր գիռ են այդ հար ցում,

-  Հար ևա նային գոր ծե րով՝ կող մերն ու նեն ը նդ հա նուր օգ տա գործ ման գույք, 
գույ քե րը հար ևա նային ե ն՝ ու նեն փո խա դարձ ազ դե ցու թյուն կամ նման ազ
դե ցու թյան հա վա նա կա նու թյու նը մեծ է, շա հագր գիռ են հար ևա նային բնա
կա նոն հա րա բե րու թյուն նե րով,

-  Վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում՝ կող մե րը շա հագր գիռ 
են, մի կող մը՝ գույ քը վար ձա կա լու թյան տա լու և շա հույթ ստա նա լու, մյուս 
կող մը՝ գույ քը վար ձա կա լու թյամբ օգ տա գոր ծե լու հար ցում, 

- ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան գոր ծե րով՝ կող մերն ու նեն ը նդ հա նուր սե փա
կա նու թյուն և շա հագր գիռ են ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը բնա կա նոն 
օգ տա գոր ծե լու կամ շա հույ թով տնօ րի նե լու հար ցում, և այլն։ 

Կող մե րի ը նդ հան րու թյու նը հաշ վի առ նե լուց զատ դա տա րա նը պետք է գնա
հա տի. 

- կող մե րի տրա մադր վա ծու թյու նը` ու ղղ ված վե ճը հաշ տա րա րու թյամբ լու
ծե լուն, 

- արդյոք վե ճը չի շո շա փում հան րային շա հե րը կամ եր րորդ ան ձանց շա
հե րը,

-  սուբյեկ տային կազ մը, ին չը նշա նա կում է, որ հաշ տա րա րու թյան կող մե րը 
և դա տա վա րու թյան կող մե րը պետք է հա մընկ նեն, 

- արդյոք օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված է տվյալ վե ճը ար տա դա տա կան 
կար գով լու ծե լու հնա րա վո րու թյուն և տվյալ գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված այլ գոր ծոն ներ։

Նշ ված գոր ծոն նե րը պար զե լու նպա տա կով դա տա րա նը կա րող է նաև լսել 
կող մե րի կար ծիք ներն այդ հար ցե րի վե րա բե րյալ: 

Դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ նշա նակ ված հաշ տա րա րու թյու նը պար տա
դիր է կող մե րի հա մար, ը նդ ո րում, դա տա րանն ի րա վա սու է ան կախ գոր ծի ել քից 
դա տա կան ծախ սե րը լրիվ կամ մաս նա կի դնել գոր ծին մաս նակ ցող այն ան ձի 
վրա, ո րը դա տա րա նի կող մից ան հար գե լի ճա նաչ ված պատ ճառ նե րով հրա ժար
վել է մաս նակ ցել հաշ տա րա րու թյա նը (Ք ԴՕ 187 հոդվ., մաս 4)։ Սա կայն այս



ԴԱՏԱԿԱՆ 
Իշխանություն ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2020  9-10 (255-256)

42

տեղ դա տա րանն ու շադ րու թյան կենտ րո նում պետք է պա հի այն հան գա ման քը, 
որ « Հաշ տա րա րու թյան մա սին» օ րեն քը կող մե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան դա դա րեց նել հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա
ցը։ Ո ւս տի դա տա րա նի կող մից ան հար գե լի կա րող են գնա հատ վել մինչև հաշ
տա րա րու թյու նը սկ սե լը կող մե րի դրս ևո րած վար քագ ծով պայ մա նա վոր ված հան
գա մանք նե րը։ Օ րի նակ՝ կող մե րից մե կը չի կա տա րում դա տա րա նի ո րո շու մը և 
չի ներ կա յա նում հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցին կամ դրս ևո րում է վար քա գիծ, 
ո րով հնա րա վոր չի ե ղել սկ սել հաշ տա րա րու թյու նը և այլն։ 

Հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը պայ մա նագ րային կամ 
ոչ պայ մա նագ րային ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյան կա պակ ցու թյամբ կող մե րի 
միջև կնք ված հա մա ձայ նու թյունն է` ի րենց միջև առ կա կամ հնա րա վոր ո րո շա կի 
վե ճը հաշ տա րա րու թյամբ լու ծե լու վե րա բե րյալ: Հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ 
հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է կնք վել ի նչ պես պայ մա նագ րում հա մա պա տաս խան 
վե րա պա հում (հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ վե րա պա հում) կա տա րե լու, այն
պես էլ ա ռան ձին պայ մա նագ րի (հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նագրի) 
ձևով: Հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը կնք վում է գրա վոր և 
պետք է բո վան դա կի օ րեն քի 9րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սով նա խա տես ված տե ղե
կու թյուն նե րը, ը նդ ո րում՝ նշ ված պա հանջ նե րը չբա վա րա րող հա մա ձայ նու թյունն 
ա ռո չինչ է:

 Հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան մեջ ը նտր ված հաշ տա րա րի 
կամ հաշ տա րա րա կան հաս տա տու թյան մա սին տե ղե կու թյուն նե րի բա ցա կա յու
թյան դեպ քում հաշ տա րա րը նշա նակ վում է հաշ տա րար նե րի ի նք նա կար գա վոր
վող կազ մա կեր պու թյան կող մից՝ կող մի դի մու մի հի ման վրա: Հաշ տա րա րու թյան 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյամբ մշ տա պես գոր ծող հաշ տա րա րա կան հաս տա
տու թյուն ը նտր ված լի նե լու դեպ քում հաշ տա րա րու թյունն ի րա կա նաց նում է այդ 
հաս տա տու թյան նշա նա կած ան ձը կամ ան ձինք:

Ք ԴՕ 184րդ հոդ վա ծի 5րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը նշա նա կում է կող
մե րի ը նտ րած ար տո նագր ված հաշ տա րա րին, ի սկ այն դեպ քում, ե րբ կող մե րը 
չեն ը նտ րում ար տո նագր ված հաշ տա րար, կամ հաշ տա րա րու թյուն նշա նակ վում է 
դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ, ա պա հաշ տա րա րին նշա նա կում է դա տա րա նը: 
Ար տո նագր ված հաշ տա րա րը նշա նակ վում է հա մա պա տաս խան ո լոր տի հաշ տա
րար նե րի ցան կից՝ ը ստ ազ գան վան այբ բե նա կան հեր թա կա նու թյան` ար տո նագր
ված հաշ տա րա րի մաս նա գի տաց ման և ծան րա բեռն վա ծու թյան աս տի ճա նին 
հա մա պա տաս խան։ Ա մե նա քիչ ծան րա բեռն վա ծու թյուն ու նե ցող ար տո նագրված 
հաշ տա րա րը, ե թե ու նի վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան հա մա պա տաս խան ո լոր
տի մաս նա գի տա ցում, ա պա ը նտր վում է ան կախ ազ գան վան այբ բե նա կան հա
ջոր դա կա նու թյու նից։ 

Օ րեն քի 2րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի հա մա ձայն՝ կող մե րի միջև հաշ տա րա րու թյան 
վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում վե ճը կա րող է հանձն վել 
դա տա րա նի քն նու թյա նը հաշ տա րա րու թյունն ա վար տե լուց հե տո: ՔԴՕ 3րդ հոդ
վա ծի 3րդ մա սի հա մա ձայն՝ այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով կամ պայ մա նագրով 



ԴԱՏԱԿԱՆ 
ԻշխանությունՍԵՊՏԵՄԲԵՐ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  2020  9-10 (255-256)

43

նա խա տես ված է մինչև դա տա րան դի մե լը կող մե րի միջև առ կա վե ճի կար գա վոր
ման ար տա դա տա կան կարգ, վե ճը կա րող է հանձն վել ա ռա ջին ա տյա նի դա տա
րա նի քն նու թյան այն ար տա դա տա կան կար գով լու ծե լուն ու ղղված օ րեն քով կամ 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ձեռ նար կե լու օր վա նից ե րե
սուն օ րա ցու ցային օր հե տո, ե թե այլ կարգ կամ ժամ կետ սահ ման ված չէ օ րեն
քով կամ պայ մա նագ րով: Մի ա ժա մա նակ, ՔԴՕ 127րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 6րդ 
կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու
մը, ե թե հայց վո րը չի պահ պա նել մինչև դա տա րան դի մե լը կող մե րի միջև առ կա 
վե ճի կար գա վոր ման օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես ված ար տա դա տա
կան կար գը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե ճի 
կար գա վոր ման ար տա դա տա կան կարգ սահ մա նող պայ մա նա գիրն ա ռո չինչ է, 
ու ժը կորց րել է կամ ա կն հայ տո րեն չի կա րող կա տար վել: ՔԴՕ 180րդ հոդ վա
ծի 1ին մա սի 4րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը դա տա վա
րու թյան ցան կա ցած փու լում հայ ցը կամ դի մու մը թող նում է ա ռանց քն նու թյան, 
ե թե պա տաս խա նո ղը մինչև հայ ցա դի մու մի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը հղում է կա տա րում տվյալ վե ճը հաշ տա րա րի 
մի ջո ցով լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, 
ե րբ դա տա րա նը գտ նում է, որ այդ հա մա ձայ նու թյունն ա ռո չինչ է, ու ժը կորց րել է 
կամ ա կն հայ տո րեն չի կա րող կա տար վել:

 Կար ևոր է ը նդ գծել, որ հաշ տա րա րու թյան վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյու նը 
վա վեր է և պա տաս խա նո ղի կող մից հա մա պա տաս խան հղում կա տա րե լու դեպ
քում հայց վո րին զր կում է վե ճի դա տա կան քն նու թյան ի րա վուն քից մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ վե ճը հաշ տա րա րի մի ջո ցով լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու
թյան կնք մանն ու ղղ ված կող մե րի կամքն ար տա հայտ վել է ա զա տո րեն և ա ռանց 
վե րա պա հում ե րի8: 

Օ րեն քի 10րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյու նը սկս վում է հաշ տա
րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ մյուս կող մին գրա վոր ա ռա ջարկ ներ
կա յաց նե լու պա հից: 

Օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյու նը սկ սե լու 
վե րա բե րյալ գրա վոր ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լու օր վա նից 20 օ րա ցու ցային օր վա 
ըն թաց քում մյուս կող մից հա մա ձայ նու թյուն չս տա նա լու դեպ քում հաշ տա րա րու
թյու նը սկ սե լու վե րա բե րյալ ա ռա ջար կը հա մար վում է մերժ ված, ի սկ հաշ տա րա
րու թյու նը՝ ա վարտ ված:

 Հաշ տա րա րու թյան մա սին հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա հաշ տա րա րու թյան 
գոր ծըն թաց սկ սե լը կա սեց նում է հայ ցային վա ղե մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը՝ 
այն սկ սե լու պա հից մինչև հաշ տա րա րու թյան ա վար տը (Քաղ. օ ր. 339 հոդվ., մաս 
1, կետ 7):

 Հաշ տա րա րու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, որ

8 Տե՛ս Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights, Right to a fair trial (civil limb), 
Council of Europe, Updated to 31 December 2018, էջ 29:
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տեղ նշ վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, կող մե րի միջև առ կա վե ճի բնույ թը, 
պա հանջ նե րը, հաշ տա րա րու թյան ժամ կետ նե րը, ար տո նագր ված հաշ տա րա րի 
ա նու նը, այլ ան հրա ժեշտ տվյալ ներ, հա ջորդ դա տա կան նիս տի ժա մա նա կը և 
վայ րը: Հաշ տա րա րու թյուն նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը 10օ րյա ժամ կե տում ու
ղարկ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց: Ը նդ ո րում, հաշ տա րա րու թյուն կա րող 
է նշա նակ վել ի նչ պես ամ բողջ դա տա կան վե ճով, այն պես էլ ի նք նու րույն պա հան
ջի մա սով, ե թե այդ մա սի ա ռան ձին լու ծու մը հնա րա վոր է հաշ տա րա րու թյան մի
ջո ցով: 

Ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե կը միջ նոր դում է տրա մադ րել ող
ջա միտ ժամ կետ` վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լու հա մար, և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս 
ան ձինք չեն ա ռար կում, կամ ե թե դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ հաշ տա րա
րու թյուն է նշա նա կում, դա տա րանն ի րա վունք ու նի հե տաձ գե լու գոր ծի քն նու թյու
նը:

 Դա տա րա նի նշա նա կած հաշ տա րա րու թյան սկզբ նա կան ժամ կե տը չի կա րող 
գե րա զան ցել ե րեք ա մի սը: Կող մե րի հա մա տեղ միջ նոր դու թյամբ նշ ված ժամ կե
տը կա րող է եր կա րաձգ վել մի այն մեկ ան գամ` մինչև վեց ա միս ժամ կե տով (Ք ԴՕ 
185 հոդվ.):

Յու րա քան չյուր կողմ, ի նչ պես նաև հաշ տա րա րը հաշ տա րա րու թյուն սկ սե լուց 
հե տո ցան կա ցած պա հի կա րող են դա դա րեց նել հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը 
(Ք ԴՕ 185 հոդվ.): 

Օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի հա մա ձայն՝ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն
թացն ա վարտ վում է, ե րբ՝

1)  կող մե րի միջև կնք վում է վե ճը հաշ տու թյամբ լու ծե լու վե րա բե րյալ հա մա ձայ
նու թյուն՝ այդ հա մա ձայ նու թյու նը ստո րագր վե լու օր վա նից.

2)  հաշ տա րա րը հայ տա րա րում է այն պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան 
մա սին, ո րոնք բա ցա ռում են վե ճը հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով լու ծե լու հնա րա վո
րու թյու նը՝ հայ տա րա րու թյունն ա նե լու օր վա նից.

3)  կող մե րի միջև կնք վում է հա մա ձայ նու թյուն վե ճը հաշ տա րա րու թյան մի ջո
ցով լու ծե լուց հրա ժար վե լու մա սին՝ այդ հա մա ձայ նու թյու նը ստո րագր վե լու օր վա
նից.

4)  կող մե րից մե կը հաշ տա րա րին գրա վոր հայտ նում է հաշ տա րա րու թյան գոր
ծըն թա ցը շա րու նա կե լուց հրա ժար վե լու մա սին՝ այդ հայ տա րա րու թյու նը հաշ տա
րա րին ու ղար կե լու օր վա նից:

 Դա տա րա նի նշա նա կած հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քով հաշ տու թյան հա մա
ձայ նու թյուն կն քե լու դեպ քում ար տո նագր ված հաշ տա րա րը պար տա վոր է հաշ
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը ստո րագ րե լու պա հից եր կու աշ խա տան քային օր վա 
ըն թաց քում այդ մա սին ծա նու ցել դա տա րա նին՝ կցե լով հաշ տու թյան հա մա ձայ
նու թյան բնօ րի նա կը: 

Ե թե հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նում առ կա է գաղտ նի ու թյան վե րա բե րյալ 
պայ ման, ո րով հաշ տա րա րու թյան կող մե րը հա մա ձայ նել են ա ռանց հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու գոր ծը կար ճե լու վե րա բե րյալ, ա պա ար տո
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նագր ված հաշ տա րա րը կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյու նը ստո րագ րե լու պա հից եր կու աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում ծա նու ցում 
է դա տա րա նին վե ճը հաշ տա րա րու թյամբ լու ծե լու և գաղտ նի ու թյան պայ մա նի 
մա սին։ Ա ռանց հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու գոր ծը կար ճե լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը կող մե րը ներ կա յաց նում են հա մա տեղ, ի սկ նման 
միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նը շա րու նա կում է գոր ծի 
քննու թյունն ը նդ հատ ման պա հից։

Ս տա նա լով հաշ տա րա րի ծա նու ցու մը վե ճը հաշ տա րա րու թյամբ լու ծե լու մա
սին՝ սեղմ, բայց ոչ ու շ, քան ե րկ շա բա թյա ժամ կե տում դա տա րա նը, ՔԴՕ 151րդ 
հոդ վա ծի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, հաս տա տում կամ մեր ժում է կող
մե րի միջև ձեռք բեր ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կամ կար ճում է գոր ծի 
վա րույ թը` ա պա հո վե լով հաշ տա րա րու թյան գաղտ նի ու թյու նը:

 Հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քով կող մե րի չհաշտ վե լու դեպ քում դա տա րա նը 
շա րու նա կում է գոր ծի քն նու թյունն ը նդ հատ ման պա հից:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լիս գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ան դրա
դառ նում են դա տա կան ծախ սե րի բաշխ մա նը: 

Հաշ տա րա րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը նե րա ռում ե ն՝ հաշ տա րա րի վար
ձատ րու թյան գու մա րը, կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ հաշ տա րա րի կրած ծախ
սե րը: Հաշ տա րա րու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը (նե րա ռյալ՝ հաշ տու թյան հա
մա ձայ նու թյուն կնք վե լու հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կարճ վե լու դեպ քում) կող մե րը 
կրում են հա վա սա րա չափ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կող մե րի հա մա ձայ
նու թյամբ: Ե թե հաշ տա րա րը հրա ժար վում է հաշ տա րա րու թյունն ի րա կա նաց նե
լուց, ա պա նա պար տա վոր է կող մե րին վե րա դարձ նել ի րեն վճար ված վար ձատ
րու թյան գու մա րը, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ կող մե րի և հաշ տա րա րի միջև 
գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ: 

Որ պես հաշ տա րա րու թյան կի րառ ման խրա խու սա կան մե խա նիզմ՝ ՔԴՕ 187
րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սը սահ մա նում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու 
դեպ քում վճար ված պե տա կան տուր քը վե րա դարձ նե լու հնա րա վո րու թյուն։ Մի ա
ժա մա նակ, նույն հոդ վա ծի 4րդ մա սը որ պես սանկ ցի ա նա խա տե սում է ան կախ 
գոր ծի ել քից դա տա կան ծախ սե րը դա տա րա նի կող մից ան հար գե լի ճա նաչ ված 
պատ ճառ նե րով հաշ տա րա րու թյա նը մաս նակ ցե լուց հրա ժար ված կող մի վրա 
լրիվ կամ մաս նա կի դնե լու հնա րա վո րու թյուն։ 

Նշ ված կար գա վո րում ամ րագ րում է ի րա վուն քի չա րա շահ ման բա ցա սա կան 
հետ ևանք, ո րը կա րող է կի րառ վել, ե թե դա տա րա նը գտ նում է, որ կող մը հաշ տա
րա րու թյա նը մաս նակ ցե լուց հրա ժար վել է ան հար գե լի պատ ճառ նե րով։ 

Ք ԴՕ 186րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է, որ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թացն 
ա վարտ վում է կող մե րից ա ռն վազն մե կի կամ հաշ տա րա րի կող մից գոր ծըն թա ցը 
դա դա րեց նե լով կամ հաշ տա րա րու թյան ար դյուն քով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյուն կն քե լու մի ջո ցով: Օ րեն քի 11րդ հոդ վա ծը որ պես հաշ տա րա րու թյան գոր
ծըն թացն ա վար տե լու հիմք նա խա տե սում է հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը շա
րու նա կե լուց հրա ժար վե լու մա սին կող մե րից որ ևէ մե կի հայ տա րա րու թյու նը։ 
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Անգ լի ա յում, օ րի նակ, դա տա վոր ներն ի րա վունք ու նեն ա ռա ջար կե լու կող մե
րին կի րա ռել հաշ տա րա րու թյուն, ե թե կոնկ րետ գոր ծով կա հա վա նա կա նու թյուն, 
որ կող մե րի միջև վե ճը կկար գա վոր վի կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: Ե թե նման 
դեպ քում կող մե րից մե կը հրա ժար վում է հաշ տա րա րու թյուն կի րա ռե լուց, ա պա 
պետք է ներ կա յաց նի հիմ ա վոր բա ցատ րու թյուն հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի 
մա սին: Դա տա վո րը, ե թե բեր ված բա ցատ րու թյուն նե րը հիմ ա վոր չի հա մա րում, 
ա պա կա րող է, ան կախ գոր ծի ել քից, դա տա կան ծախ սե րը դնել այն կող մի վրա, 
ո րը հրա ժար վել էր հաշ տա րա րու թյու նից:

Ք ԴՕ 187րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սի տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյու նից 
ա կնհայտ է, որ ՀՀու մ ևս գոր ծում է նույն ի րա վա կան գոր ծի քա կազ մը, քա նի 
որ ե թե դա տա րա նը պետք է գնա հա տի հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը շա րու
նա կե լուց հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի հար գե լի կամ ան հար գե լի լի նե լը, ա պա 
հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցը շա րու նա կե լուց հրա ժար վող կող մը պետք է հիմ
նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ կա յաց նի հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ։ 

 Պատ ճառ նե րի հար գե լի ու թյու նը գնա հա տե լիս դա տա րա նը պետք է հա վա
սա րակշ ռու թյան մեջ դի տար կի ի րա վուն քի չա րա շահ ման ար գել քը և տնօ րին չա
կա նու թյան սկզ բուն քը՝ հաշ վի առ նե լով հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վող կող մի 
ներ կա յաց րած պատ ճառ նե րի ող ջամ տու թյու նը։ Դրա հա մար ան հրա ժեշտ է գնա
հա տել, օ րի նակ՝ 

•	 արդյո՞ք հրա ժար վող կող մի հա մար հաշ տա րա րու թյու նը դա տա կան պաշտ
պա նու թյան հա մե մատ ան հա մա չափ մեծ ֆի նան սա կան բեռ է ստեղ ծում, 

•	 ե թե դա տա րա նը մինչ հաշ տա րա րու թյուն նշա նա կե լը փոր ձել է պար զել 
կող մե րի դիր քո րո շու մը, ա րդյո՞ք հրա ժար վող կողմ ի սկզ բա նե հայտ նել 
է հաշ տա րա րու թյու նից հրա ժար վե լու մտադ րու թյան և դրա պատ ճառ նե րի 
մա սին, 

•	 արդյո՞ք վե ճի լու ծու մը չի են թադ րում այն պի սի ի րա վա կան հար ցեր, ո րոնք 
կա րող են լուծ վել մի այն դա տա կան կար գով քն նու թյան ըն թաց քում, 

•	 արդյո՞ք կող մը կա րող է ող ջա միտ հա մոզ մունք ու նե նալ, որ հաշ տա րա րու
թյու նը ժա մա նա կավ րեպ է և ա վե լի կհե տաձ գի իր վե ճի լու ծու մը և այլն։ 

Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տա տու մը դա տա րա նի կող մից։ Հաշ
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կողմե րի միջև փոխ զիջ ման ար դյուն քում ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է, ո րը հաս տատ վում է դա տա րա նի կողմից: 
Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քե լը տնօ րին չա կան դա տա վա րա կան գոր
ծո ղու թյուն է, ո րի միջո ցով կողմե րը տնօ րի նում են ի նչ պես ի րենց նյու թա կան, 
այն պես էլ դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը: Մաս նա վո րա պես` կն քե լով նման 
հա մա ձայ նու թյուն` կողմե րը փո խա դարձ պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ ո րո շա կի փո
փո խու թյան են են թար կում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը` այդ ի րա վա հա րա
բե րու թյան շր ջա նակ նե րում ստանձ նե լով նոր պար տա վո րու թյուն ներ կամ վի ճե լի 
ի րա վա հա րա բե րու թյու նը փո խա րի նե լով մեկ այլ ի րա վա հա րա բե րու թյամբ կամ 
ու ղ ղա կի ո րեն դա դա րեց նե լով այն: Վե րը նշ վա ծում դրս ևոր վում է հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյան նյու թաի րա վա կան (քա ղա քա ցի աի րա վա կան) կող մը: Հաշ տու
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թյան հա մա ձայ նու թյամբ կողմե րը միա ժա մա նակ տնօ րի նում են ի րենց դա տա վա
րա կան ի րա վունք նե րը, ին չի ար դյուն քում դա տա վա րու թյան հե տա գա ըն թաց քը 
գոր ծի վա րույ թի կարճ մամբ դա դա րում է: Նշ վա ծում էլ դրս ևոր վում է հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյան դա տա վա րա կան կող մը: Ը նդ ո րում, հաշ տու թյան հա մա ձայ
նու թյու նը հաս տա տող դա տա րա նի վճիռն իր դա տա վա րա կան նշա նա կու թյամբ 
և հետ ևանք նե րով հա վա սա րեց ված է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող վճ ռին, ո րի կա
մա վոր չկա տա րու մը հան գեց նում է դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման9: 

Ք ԴՕ 39րդ գլ խով նա խա տես ված է հա տուկ վա րույ թի կար գով քնն վող գոր
ծե րի նոր տե սակ՝ ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու թյամբ ար տա դա տա
կան կար գով կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու վա րույ թը: 
Հա մա ձայն ՔԴՕ 288րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի՝ ե թե հաշ տա րա րու թյան ար դյուն
քով հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է ար տա դա տա կան կար գով՝ ար
տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու թյամբ, ա պա հաշ տա րա րու թյան յու րա
քան չյուր կողմ ի րա վունք ու նի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կն քե լու օր վա նից 
հե տո՝ վեց ա մս վա ըն թաց քում, դի մե լու իր բնա կու թյան վայ րի ը նդ հա նուր ի րա
վա սու թյան դա տա րան` կող մե րի միջև կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը 
դա տա րա նի կող մից հաս տա տե լու պա հան ջով:

 Դա տա րա նը վե րա դարձ նում է դի մու մը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու կար
գով, ե թե դի մու մին կց ված չեն հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան բնօ րի նա կը, հաշ
տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ տնօ րին ված ի րա վուն քի վե րա բե րյալ ի րա վա հաս
տա տող փաս տաթղ թե րը (առ կա յու թյան դեպ քում), ի նչ պես նաև դի մու մի օ րի նա
կը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քած մյուս ան ձանց ու ղար կե լը հա վաս տող 
ա պա ցույց նե րը։ 

Ար տա դա տա կան կար գով կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա
տե լիս ա ռան ձին դեպ քե րում դա տա րա նը կա րող է դի մո ղից պա հան ջել հաշ տու
թյան հա մա ձայ նու թյու նը մեր ժե լու հիմք հան դի սա ցող հան գա մանք նե րը բա ցա
ռող փաս տաթղ թեր, ո րոնք կող մը պար տա վոր է տրա մադ րել դա տա րա նի պա
հան ջը ստա նա լուն հա ջոր դող 10 օր վա ըն թաց քում: Դա տա րա նը վճիռ է կա յաց
նում նշ ված փաս տաթղ թե րը ստա նա լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տից հե տո՝ 
յոթ նօ րյա ժամ կե տում, ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու (Ք ԴՕ 290 հոդվ.): 

Դի մու մի քն նու թյան ար դյունք նե րով դա տա րա նը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյու նը հաս տա տե լու կա նոն նե րով կա յաց նում է վճիռ՝ հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյու նը հաս տա տե լու կամ դի մու մը մեր ժե լու մա սին: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյու նը հաս տա տե լու մա սին վճի ռը պետք է պա րու նա կի հաշ տու թյան հա մա ձայ
նու թյան բա ռա ցի շա րադ րան քը (տեքս տը): Վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում 
հրա պա րակ ման պա հից (Ք ԴՕ 291 հոդվ.):

 Բա ցա ռու թյամբ ար տա դա տա կան կար գով կնք ված հաշ տու թյան հա մա ձայ
նու թյան հաս տատ ման գոր ծե րի (ո րոնք քնն վում են հա տուկ վա րույ թի կար գով)՝ 
դա տա րա նը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը քն նար կում է դա տա կան նիս տում՝ 

9 Տե՛ս Վճ ռա բեկ դա տա րա նի թիվ ԼԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով 22.07.2016 թ. ո րո շու մը:
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գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ, ե թե վեր ջին ներս չեն միջ նոր դել 
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն ի րենց բա ցա կա յու թյամբ քն նար կե լու վե րա բե
րյալ: Նախ քան հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լը դա տա րա նը դա
տա կան նիս տին ներ կա յա ցած գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պար զա բա նում է 
դրա դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րը:

Ք ԴՕ 151րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սը սպա ռիչ կեր պով տա լիս է հաշ տու թյան հա
մա ձայ նու թյան հաս տա տու մը մեր ժե լու հիմ քե րը, մաս նա վո րա պես՝ դա տա րա նը 
չի հաս տա տում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը, ե թե՝

1) այն հա կա սում է օ րեն քին կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րին.
2) խախ տում է այլ ան ձի ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը.
3) պա րու նա կում է այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ո րո շա կի ո րեն 

պար զել հատ կաց վող գու մա րի չա փը, հանձն ման են թա կա գույ քը կամ այն գոր
ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կող մը պար տա վոր է կա տա րել.

4) պա րու նա կում է այն պի սի պար տա վո րու թյուն ներ, ո րոնց կա տա րու մը պայ
մա նա վոր ված է մյուս կող մի պար տա վո րու թյան կա տար մամբ:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան՝ օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու
թյան ստու գու մը են թադ րում է հար ցե րի լայն շր ջա նակ և դա տա րա նից պա հան
ջում ո րո շա կի հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով սե փա կան նա խա ձեռ նո ղա
կա նու թյան դրս ևո րում՝ չխախ տե լով կող մե րի հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան 
սկզ բունք նե րը, մաս նա վո րա պես՝

1) արդյո՞ք վե ճի ա ռար կան են թա կա է հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով կար գա
վոր ման, ա րդյո՞ք վե ճի ա ռար կայի հետ կապ ված ո րո շում կա յաց նե լու բա ցա ռիկ 
ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված չէ դա տա րա նին.

2) արդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է պատ շաճ սուբյեկտ նե րի 
կող մից, ա րդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն կն քած կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ
ներն օ ժտ ված են բա վա րար լի ա զո րու թյուն նե րով,

3) արդյո՞ք հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կող մերն օ ժտ ված են հա մա ձայ նու
թյամբ տնօ րին վող գույ քի (ի րա վուն քի) տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյամբ, ա րդյո՞ք 
գույ քը (ի րա վուն քը) ծան րա բեռն ված չէ եր րորդ ան ձանց ի րա վունք նե րով.

4) արդյո՞ք պահ պան ված է նմա նա տիպ հա մա ձայ նու թյան կնք ման՝ օ րենսդրու
թյամբ նա խա տես ված կար գը և առ կա չեն այն պի սի պայ ման ներ կամ հան գա
մանք ներ, ո րոնք հե տա գա յում կա րող են հան գեց նել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու
թյան ան վա վե րու թյան.

5) արդյո՞ք հա մա ձայ նու թյու նը կնք վել է տվյալ գոր ծով հայ ցի ա ռար կայի շր ջա
նակ նե րում10:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լիս դա տա րա նը պետք է ա ռանձ
նա կի ու շադ րու թյուն դարձ նի նաև այն հան գա ման քին, որ կնք ված հաշ տու թյան 
հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րը լի նեն փոխ շա հա վետ և կող մե րից մե կին չըն ձե

10 Տե՛ս Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Дис.... канд. юрид. 
наук. Екатеренбург 2009, էջ 181:
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ռեն մի ա կող մա նի ա ռա վե լու թյուն ներ:
 Մի ա ժա մա նակ, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան տեքս տը պետք է լի նի ամ

բող ջա կան, ո րո շա կի և ան պայ մա նա կան: Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան ամ
բող ջա կա նու թյու նը են թադ րում է, որ այն պետք է ըն դուն ված լի նի ներ կա յաց ված 
բո լոր պա հանջ նե րի կա պակ ցու թյամբ: Որ պես զի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու
նը հա մա պա տաս խա նի ո րո շա կի ու թյան պա հան ջին, կող մե րը պետք է հս տակ 
սահ մա նեն հա մա ձայ նու թյան պայ ման նե րը՝ հս տակ ո րո շեն հա մա ձայ նու թյան 
ա ռար կան, կող մե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, պար տա վո րու
թյուն նե րի կա տար ման ժամ կետ նե րը և այլն: Հա մա ձայ նու թյան ան պայ մա նա
կա նու թյու նը նշա նա կում է, որ կող մե րը չպետք է հա մա ձայ նու թյան տեքս տում 
նե րա ռեն այն պի սի պայ ման, ո րից կախ վա ծու թյան մեջ կդր վի հա մա ձայ նու թյան 
կա տա րու մը11:

 Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի մա սի կող մից հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն 
ձևա կեր պե լու և ներ կա յաց վե լու դեպ քում դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող այդ 
ան ձանց մա սով կա րող է ա ռանձ նաց նել գոր ծի վա րույ թը և գոր ծի ա ռանձ նաց ված 
մա սով կա յաց նել վճիռ` գոր ծի վա րույ թը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ ա վար
տե լու մա սին: Գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց մա սով գոր ծի քն նու թյու նը շա
րու նակ վում է:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի կող մից չհաս տատ վե լու դեպ
քում ևս գոր ծի քն նու թյու նը շա րու նակ վում է: Դա տա րա նը հաշ տու թյան հա մա
ձայ նու թյու նը չհաս տա տե լու դեպ քում կա յաց նում է ար ձա նագ րային ո րո շում: Դա
տա րա նի կող մից չհաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը որ ևէ նյու թաի
րա վա կան  կամ դա տա վա րա կան հետ ևանք չի ա ռա ջաց նում:

 Հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի կող մից հաս տատ վե լու դեպ քում 
դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ, ո րի ար դյուն քում հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյունն 
ի րա վա կան բնույ թի և ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով հա վա սա րեց վում է 
դա տա րա նի վճ ռին՝ են թա կա է հար կա դիր կա տար ման, վա րույ թի մաս նա կից նե
րին զր կում է նույն ան ձանց միջև նույն ա ռար կայի մա սին և միև նույն փաս տա կան 
հիմ քե րով կր կին դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Annotation. The goals of the establishment of the institute of mediation in the civil procedure, 
advantages of mediation, particularities of the appointment of mediation by the court, conditions 
for carrying out mediation and the legal consequences for refusal to mediate, legal nature of the 
conciliation agreement through mediation and the procedure for the approval of the conciliation 
agreement by the court are discussed in this article.

Аннотация. В статье рассматриваются цели внедрения института медиации в гражданский 
процесс, преимущества медиации, особенности медиации, назначаемой судом, условия 
проведения медиации и правовые последствия отказа от медиации, правовая сущность 
мирового соглашения, заключенного в результате медиации и порядка утверждения мирового 
соглашения судом.

11 Տե՛ս Колясникова Ю.С., նշ ված աշ խատ., էջ 184: 
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 Բա նա լի բա ռեր - հաշ տա րա րու թյուն, պար տա դիր հաշ տա րա րու թյուն, դա տա րա նի կող մից 
նշա նակ վող հաշ տա րա րու թյուն, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն, հաշ տու թյան հա մա ձայ նու-
թյան հաս տա տու մը դա տա րա նի կող մից:

 Keywords  mediation, mandatory mediation, mediation appointed by the court, conciliation 
agreement, approval of the conciliation agreement by the court.

Ключевые слова: медиация, обязательная медиация, медиация, назначенная судом, 
мировое соглашение, подтверждение мирового соглашения судом.
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գլ խա վոր ի րա վա բան, էլ. հասցե ???:

Ներկայացվել է խմբագրության 23.11.2020 թ., տրվել է գրախոսության 23.11.2020 թ., 
երաշխավորվել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական իրավաբանական 
խորհրդատվության կենտրոնի դասախոսկոորդինատոր, ՀՀ ՏՄՊՊՀ անդամ, ի.գ.թ. Տիգրան 
Մարկոսյանի կողմից, ընդունվել է տպագրության 15.11.2020 թ.:


