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Արբիտրաժի Մասին ՀՀ Օրենսդրություն 

Քննարկումներ/Մեկնաբանություններ 

 

                                                                    Նոյեմբեր 2016 

 

ՀՀ «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքն (նաև՝ «ԱԱՕ») ուժի մեջ է 

սկսյալ 2007 թվականի հունվարից և 2015 թվականի փոփոխություններով 

շարունակում է աշխատել:  

Թեև այս ավելի քան տաս տարիներին ակնառու թիվ են ներկայացնում 

միայն բանկերի ու ֆինանսական կազմակերպությունների և իրենց 

հաճախորդների միջև առաջացած վեճերի լուծումը՝ Ֆինանսական 

Արբիտրաժի միջոցով, սակայն մեծ թիվ չեն ներկայացնում արբիտրաժով 

լուծված ավելի բարդ առևտրային (նաև ոչ առևտրային) վեճերը, որոնք 

արծարծում են այնպիսի հարցեր, որոնց մասին հստակ տնօրինություն 

արված չէ արբիտրաժի մասին աշխատող օրենսդրության մեջ բայց և 

որոնց կապակցությամբ արբիտրները կարող են պարտավորված լինել 

որոշում կայացնել իրենց վստահված գործերի քննարկման ընթացքում:  

Այսպիսի հարցերից մի քանիսի քննարկման նպատակով ԷյԴիԱր 

Փարթներս ընկերության և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 

«Մեդիացիոն և Արբիտրաժի Կլինիկայի» համատեղ նախաձեռնությամբ 

աշխատանքային հանդիպումներ տեղի ունեցան ոլորտով հետաքրքրված 

մի խումբ  իրավաբանների մասնակցությամբ:  

Քննարկումների արդյունքում արծարծված հարցերից մի քանիսի 

մեկնաբանության կապակցությամբ մասնակիցները հանգեցին 

խորհրդակցական բնույթի եզրակացությունների, որոնք ներկայացնում 

ենք ստորև:  
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1- Նկատի ունենալով «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքի 1.5 հոդվածով 

արված սահմանափակումը և «առևտրային» տերմինի սահմանում/ 

մեկնաբանությունը 2-րդ հոդվածում՝ 

 

ՀԱՐՑ- Անհրաժեշտ է հստակեցնել թե ի՞նչ քաղաքացիական վեճեր է 

հնարավոր լուծել արբիտրաժով: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ Առաջադրվել է երկու տեսակետ՝ 

(1) «Առևտրային» տերմինի լայն մեկնաբանություն, ըստ որի ցանկացած 

քաղաքացիա-իրավական հարաբերություն որից եկամուտ կամ շահ է 

ակնկալվում պետք է համարել «առևտրային» և դրանցից բխած բոլոր վեճերը 

համարել ենթակա լուծման արբիտրաժի միջոցով: 

(2) Արբիտրաժի ենթակա համարել միայն այնպիսի վեճեր, որոնք էությամբ 

առևտրային են կամ բխում են այնպիսի քաղաքացիա-իրավական 

հարաբերություններից որոնք առևտրային (կոմերցիոն) են ըստ էության: 

 

2- Համաձայն ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքում 2015 թվականին կատարված 

փոփոխություններին, 264-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «Աշխատանքային վեճերը 
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի և «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան կարող են 
հանձնվել արբիտրաժային տրիբունալի լուծմանը, եթե աշխատողի և 
գործատուի միջև կնքվել է համաձայնություն կամ կոլեկտիվ պայմանագրով 
նախատեսված է վեճն արբիտրաժին հանձնելու հնարավորություն»: Սույն 

օրենսգրքի 265-րդ հոդվածով նախատեսված աշխատանքային վեճերը կարող 

են հանձնվել արբիտրաժային տրիբունալի լուծմանը նույն հոդվածով 

սահմանված ժամկետում սակայն՝ «Արբիտրաժային համաձայնությունը չի 
սահմանափակում աշխատողի աշխատանքային պայմանագրից բխող վեճը 
դատարանին հանձնելու իրավունքը, բացառությամբ, երբ արբիտրաժային 
համաձայնությունը կնքվել է վեճը ծագելուց հետո և կողմերն 
անվերապահորեն համաձայնել են վեճը հանձնել արբիտրաժային տրիբունալի 
լուծմանը »: 

 

ՀԱՐՑ- Արդյո՞ք աշխատողն իրավունք ունի արբիտրաժը սկսելուց հետո դիմել 

դատարան:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝    

(1) Արբիտրաժի կամ դատարանի միջև ընտրության իրավունքը պատկանում է 

միայն աշխատողին և գործատուն պարտավոր է վեճի լուծումը հանձնել 

արբիտրաժին: 
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(2) Եթե աշխատողը հայցվոր է և ինքն է դիմում արբիտրաժին, այլևս կորցնում է 

դատարան դիմելու իր իրավունքը: 

(3) Եթե արբիտրաժի է դիմում գործատուն և աշխատողը որպես պատասխանող 

մասնակցում է արբիտրաժին, նա նույն գործի կապակցությամբ դատարան 

դիմելու իրավունք չունի: 

 

3- Համաձայն ՀՀ Ընտանեկան Օրենսգրքում 2015 թվականին կատարված 

փոփոխություններին, 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «Եթե ամուսինների 

ընդհանուր գույքի բաժանումը  չի շոշափում երրորդ անձանց շահերը, ապա 

ամուսիններն իրենց ընդհանուր գույքը բաժանելու հետ կապված վեճը 

փոխադարձ համաձայնությամբ կարող են հանձնել արբիտրաժային 

տրիբունալի լուծմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքի  և «Առևտրային արբիտրաժի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան: 

Արբիտրաժային համաձայնությունը չի սահմանափակում ամուսնու գույքը 

բաժանելու հետ կապված վեճը դատարանին հանձնելու իրավունքը, 

բացառությամբ, երբ արբիտրաժային համաձայնությունը կնքվել է վեճը 

ծագելուց հետո և կողմերն անվերապահորեն համաձայնել են վեճը հանձնել 

արբիտրաժային տրիբունալի լուծմանը »: 

ՀԱՐՑ- Ինչպե՞ս պետք է մեկնաբանել «ընդհանուր գույք» և «ամուսնու գույք» 

տերմինների տարբերությունը վերոնշյալ Հոդվածում: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

«Ամուսին» տերմինը պետք է համարել հղում ամուսնական հարաբերության 

յուրաքանչյուր կողմին, այսինքն՝ կնոջը կամ տղամարդուն: 

«Ամուսնու գույքը» տերմինը կարող է առնչվել միայն այնպիսի վեճի երբ 

կողմերից մեկը պահանջում է մյուսի անունով գրանցված գույքը համարել 

«միասնական գույք»:  

4- Ի նկատի ունենալով, որ՝  

 

(ա) Համաձայն ԱԱՕ Հ. 8.3-ի «Ֆինանսական կազմակերպությունների 

ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական անձ սպառողների կնքած 

պայմանագրով նախատեսված արբիտրաժային համաձայնությունը, ... չի 

զրկում սպառողին պայմանագրից բխող կամ դրա հետ կապված վեճը 

դատարանին հանձնելու իրավունքից ...: Սույն մասի դրույթները տարածվում 

են նաև ցանկացած պարտադիր գործընթացի վրա, որով սպառողի դատարան 

դիմելու իրավունքը կարող է սահմանափակվել»: 
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Նույն նախատեսությունն է արված նաև «Սպառողների իրավունքների 

պաշտպանության մասին» օրենքի 14-րդ Հոդվածի 6-րդ մասում:  

(բ) ՀՀ «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» օրենքի Հ. 1-ի առաջին պարբերության 

համաձայն «Անհատ ձեռնարկատերը այն ֆիզիկական անձն է, որ իրավունք 

ունի առանց իրավաբանական անձ կազմավորելու ... իրականացնել 

գործունեություն, որի հիմնական նպատակը ... շահույթ (եկամուտ) ստանալն 

է»: 

(գ) Համաձայն նույն Հոդվածի 4-րդ պարբերության «Անհատ ձեռնարկատիրոջ 

ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ կիրառվում են օրենքով 

առևտրային կազմակերպություններ համարվող իրավաբանական անձանց 

գործունեությունը կարգավորող կանոնները, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ 

իրավական ակտերից կամ իրավահարաբերության էությունից»:   

Նաև ի նկատի ունենալով այն որ 

(1) մեկ կողմից անհատ ձեռնարկատերը «ֆիզիկական անձ է» (1-ին պարբերություն), 

իսկ մյուս կողմից նրա ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ 

կիրառվում են իրավաբանական անձանց գործունեությունը կարգավորող 

կանոնները, և 

(2) Թե այս հոդվածի և թե «Սպառողների պաշտպանության մասին» օրենքի մեջ 

արված նախատեսության նպատակը հավանաբար պայմանագրի ավելի խոցելի 

կողմին պաշտպանելն է եղել, և 

(3) Հայաստանյան իրականության մեջ բազմաթիվ են այն ԱՁ-ները, որոնք նույնքան 

խոցելի են ինչ ֆիզիկական անձինք, 

ՀԱՐՑ- Արդյո՞ք կարելի է օգտվելով է «Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» օրենքի 

Հ. 1-ի 4-րդ պարբերության վերջին բառերից (իրավահարաբերության էությունից) 

եզրակացնել, որ  ԱԱՕ Հ. 8.3-ի մեջ նախատեսված սահմանափակումը կարելի է 

նաև կիրառել ԱՁ-ների դեպքում: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

ի նկատի ունենալով ԱԱՕ Հ. 8.3-ի մեջ օգտագործված «սպառող» տերմինը, նաև 

«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Օրենքի Հ.1-ի 

բացատրությունը «սպառող» տերմինի կապակցությամբ՝ («սպառող՝ բացառապես 

անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված 

ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված, ապրանքի (աշխատանքի, 

ծառայությունների) պատվիրման կամ ձեռքբերման մտադրություն ունեցող 

քաղաքացի»): 
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ԱՁ-ների պարագայում անկախ նրանից, որ ԱՁ-ն ֆիզիկական անձ է, գործում են 

առևտրային ընկերությունների դեպքում կիրառվելիք կանոնները քանի որ, նա 

ինքն առևտրային գործունեության ձեռնարկելով բացառել է իրեն բացառապես 

ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կանոնների կիրառման հնարավորությունից: Առ 

այդ, ԱՁ-ները ստորագրելով արբիտրաժի մասին համաձայնություն զրկում են 

իրենց նույն գործով դատարան դիմելու իրավունքից: 

5- ՀՀՕ-ի մեջ նշված չէ արբիտրաժային համաձայնագրի կողմերի գործունակ 

լինելու անհրաժեշտությունն այդ համաձայնագիրը կնքելու պահին 

(հավանաբար որովհետև դա է պահանջվում բոլոր պայմանագրերի դեպքում), 

սակայն կողմերից մեկի անգործունակությունը համաձայնագիրը կնքելու 

պահին մեկն է այն պատճառներից, որոնց առկայության դեպքում 

արբիտրաժային վճիռը ենթակա է վիճարկման/բեկանման (ԱԱՕ ՀՀ.  34.2.(1)(ա) 

և 36.1(1)(ա) ):  

 

ՀԱՐՑ- Արդյո՞ք արբիտրաժի համաձայնության կապակցությամբ կողմերի 

գործունակության պահանջը միայն առնչվում է արբիտրաժային 

համաձայնագիրը կնքելու պահին, թե պետք է շարունակվի նաև արբիտրաժի 

ընթացքում: 

 

Հարցը հիմնականում առնչվում է արբիտրաժի կողմերից մեկի արբիտրաժի 

ընթացքում սնանկանալու դեպքում և թե այդ դեպքում սնանկության 

կառավարիչը (որ սնանկին ներկայացնելով հանդերձ պետք է նաև պաշտպանի 

պարտատերերի շահերը) արդյո՞ք շահերի բախում չունի արբիտրաժի մյուս 

կողմի հետ, որն ինքն էլ սնանկի պարտատերերից մեկն է հանդիսանում: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

(1) Ի նկատի ունենալով ՀՀ «Քաղաքացիական Օրենսգրքի» 13-րդ Հոդվածի 1-ին 

մասի փոփոխությամբ «արբիտրաժային տրիբունալ»-ը ներառված է 

«դատարան» տերմինի իմաստի մեջ և 

(2) Համաձայն ՀՀ օրենսդրության դատական գործի կողմերից մեկի սնանկության 

դեպքում (ա) գործը կարճվում է եթե սնանկ կողմը պատասխանողն է իսկ (բ) 

շարունակվում եթե սնանկ կողմը հայցվորն է, 

Նույն սկզբունքը պետք է կիրառել նաև արբիտրաժի դեպքում այսինքն՝ 

արբիտրաժային գործը կարճել է եթե սնանկ կողմը պատասխանողն է և 

շարունակել եթե սնանկ կողմը հայցվորն է: 

6- ՀԱՐՑ- Եթե արբիտրաժային վերապահության մեջ նախատեսված է 

պայմանագրի գործողությունից առաջացած վեճի լուծումն արբիտրաժով, 

արդյո՞ք արբիտրն իրավունք ունի լսելու պայմանագրի վավերականության 

մասին առաջացած վեճ: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝- Այս հարցի շուրջ առկա է երկու կարծիք: 
 

(1) Մեծամասնության կարծիքն այն է, որ այս դեպքում արբիտրն իրավունք 

ունի քննարկել պայմանագրի վավարեկանության հարցը, քանի որ այդ 

հարցի հստակեցումից է կախված իր իրավասությունը՝ քննելու 

«պայմանագրի գործողությունից առաջացած» վեճը: 

 
(2) Փոքրամասնությունն այն կարծիքին է, որ պայմանագրի 

վավերականության և դրա շուրջ առաջացած վեճի հարցը ըստ էության 

տարբերվում է պայմանագրի գործողությունից առաջացած վեճից և քանի 

որ արբիտրի իրավասությունը բխում է կողմերի համաձայնությունից, նա 

իրավունք չունի լայն մեկնաբանություն տալ կողմերի համաձայնության 

որով և իրավասու չէ քննելու պայմանագրի վավերականության մասին 

առաջացած վեճը: Առ այդ, վավերականության մասին վեճը պետք է որոշի 

դատարանը և պայմանագրի վավերականությունը դատարանի վճռով 

որոշվելուց հետո միայն արբիտրը իրավասություն կունենա լսելու դրա 

գործողությունից առաջացած վեճը: 

 
7- ՀԱՐՑ- Եթե պայմանագրում արբիտրաժի տեսակի մասին նախատեսություն 

չկա, ինչպիսի՞ արբիտրաժ պետք է իրականացնել և ո՞րն են կիրառվելիք 

կանոնները: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
 

(1) Եթե պայմանագրում արբիտրաժային վերապահում է ներառված բայց 

արբիտրաժի տեսակի մասին (ադ-հոք թե ինստիտուցիոնալ) 

նախատեսություն չկա, այդ դեպքում պետք է իրականացնել ադ-հոք 

արբիտրաժ, կողմերի նախատեսած ընթացակարգային կանոններով իսկ 

նախատեսության բացակայության դեպքում, համաձայն ՀՀ արբիտրաժի 

մասին օրենսդրության: 

 
(2) Նույն պայմաններում, եթե կողմերից մեկը արբիտրաժի դիմում է 

ներկայացնում գործող ինստիտուցիոնալ արբիտրաժային կենտրոնի. 

(ա) Եթե մյուս կողմն առանց առարկության մասնակցում է 

արբիտրաժին, դա կարելի է համարել համաձայնություն, որ 

արբիտրաժն անցկացվի  տվյալ արբիտրաժային կենտրոնի միջոցով: Այդ 

դեպքում արբիտրաժը կարելի է համարել ինստիտուցիոնալ և կենտրոնը 

կարող է արբիտրաժն անցկացնել համաձայն իր կանոնների, իսկ 
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(բ) Եթե մյուս կողմն առարկում է կենտրոնի իրավասության, այդ 
դեպքում ևս կենտրոնը կարող է արբիտրաժն իրականացնել. սակայն 
այն կհամարվի ադ-հոք և պետք է անցկացվի համաձայն ՀՀ արբիտրաժի 
մասին օրենսդրության:  

 

8- Արբիտրաժի կողմերից մեկի մահն այն դեպքում, որ արբիտրաժի համար 

ժամկետ է սահմանված :  

 

ՀԱՐՑ- Արդյո՞ք  ժամանակի ավարտին արբիտրաժն ինքնաբերաբար առանց 

վճռի կայացման կավարտվի թե կարելի է ժամանակավորապես դադարեցնել 

արբիտրաժը: 

 

Հարցը բխում է  ՀՀ Առևտրային արբիտրաժի մասին Օրենքի Հ. 7.3-ի 

նախատեսությունից ըստ որի՝  «Արբիտրաժի կողմերից մեկի մահը չի 
հանգեցնում արբիտրաժային համաձայնության դադարման, եթե այլ բան 
նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ, կամ վիճելի 
իրավահարաբերությունը չի բացառում իրավահաջորդություն:» 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
 
Այս դեպքում՝ 
 
(1) Վեճն արբիտրաժով լուծելու մասին համաձայնությունը մնում է ուժի մեջ և 

իրավահաջորդներն իրավունք չունեն առարկել վեճն արբիտրաժով լուծելու 

համաձայնության կամ արբիտրի իրավասության, բայց 

 
(2)  Արբիտրը պետք է սպասի մինչև արբիտրաժի համար սահմանված 

ժամկետի ավարտը: Եթե մինչ ժամկետի ավարտը իրավահաջորդները 

հստակեցվեն, արբիտրը կարող է նրանց թույլտվությամբ 

անհրաժեշտության դեպքում երկարաձգել արբիտրաժի համար 

սահմանված ժամկետը իսկ հակառակ դեպքում արբիտրաժն 

ինքնաբերաբար կավարտվի սահմանված ժամկետի ավարտին: 

 

9- ՀԱՐՑ- Արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում արդյո՞ք 

հայցվոր կողմը, որ դիմել է դատարան, իրավունք ունի հետո միջնորդություն 

ներկայացնել գործն արբիտրաժի հանձնելու մասին: 
 

Հարցն առաջանում է ՀՀ Առևտրային Արբիտրաժի մասին Օրենքի 8–րդ 

Հոդվածի 1-ին մասի բովանդակությունից ըստ որի «Դատարանը, որին հայց է 
ներկայացված այն վեճի վերաբերյալ, որի շուրջ առկա է արբիտրաժային 
համաձայնություն, պարտավոր է կողմերից մեկի միջնորդության հիման վրա, 
որը բերվել է ոչ ուշ, քան վեճի էության շուրջ այդ կողմի առաջին 
հայտարարության ներկայացումը, հայցը թողնել առանց քննության ...» 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 

 
Քանի որ հայցի ներկայացումը դատարանին պետք է համարել հայցվոր կողմի 
«վեճի էության շուրջ ... առաջին հայտարարության ներկայացում», ուստի և այդ 
դեպքում անիմաստ է դառնում հայցվորի կողմից հայցն առանց քննության 
թողնելու միջնորդության ներկայացումը դատարանին և միակ տարբերակը 
մնում է հայցից հրաժարումը:   

 

 

10- ՀԱՐՑ- Կողմերի առարկության բացակայության դեպքում, ինչպե՞ս պետք է 

վարվի արբիտրը եթե ինքը կասկածներ ունի արբիտրաժային 

համաձայնության վավերականության կապակցությամբ: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
 

Քննարկման արդյունքում եզրակացվեց, որ քանի որ արբիտրաժային վճիռը 

հնարավոր է վիճարկվել կամ բեկանվել արբիտրաժային  համաձայնագրի 

անվավերության հիմունքով, արբիտրը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել 

կողմերին, լսել կողմերի դիրքորոշումները և արբիտրաժային 

համաձայնության վավերականության մասին որոշում կայացնել վեճի ըստ 

էության քննարկումն սկսելուց առաջ:   

 

11- ՀԱՐՑ- Արդյո՞ք ԱԱՕ Հ. 16.1-ի նախատեսությունը, որ արբիտրաժային 

վերապահության մասին հոդվածը մնում է ուժի մեջ եթե անգամ 

պայմանագիրն ինքը «առ ոչինչ» է համարվում, տարածվում է նաև 

պայմանագրի լուծման կամ «ուժը կորցրած» (փոփոխություններից առաջ 

գործածված տերմինը) լինելու դեպքերի վրա: 

 

Հարցը քննարկվեց նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այս տերմինի 

փոփոխությունը առաջացել է UNCITRAL-ի համապատասխան հոդվածի մեջ 

արված փոփոխության արդյունքում սակայն քննարկումները չհանգեցին 

վերջնական եզրակացության: 

 

Որպես կարծիք առաջադրվեց այն, որ «առ ոչինչ» տերմին ի մեջ ի սկզբանե *(a 

priori) ներառված է նաև պայմանագրի «ուժը կորցրած» կամ «լուծված/ 

դադարեցված» լինելու պարագան: 

  

       

 


