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Հայաստանի Հանրապետությունում վեճերի այլընտրանքային
լուծման (ՎԱԼ) առկա մեխանիզմները համեմատաբար կարճ
պատմություն ունեն: Արբիտրաժի համակարգը ներդրվել է
2006 թ., երբ ընդունվեց «Առևտրային արբիտրաժի մասին»
ՀՕ-55-Նօրենքը(այսուհետ՝Արբիտրաժիմասինօրենք),որով
նախկինումգործողմիջնորդդատարաններիհամակարգը1փո-
խարինվեցառևտրայինարբիտրաժիհամակարգով:

ԱրբիտրաժիմասինօրենքըհիմնվածէUNCITRALմիջազգա-
յին արբիտրաժի մասին մոդելային օրենքի վրա, և ըստայդմ
Հայաստանի Հանրապետությունը համարվում է UNCITRAL
միջազգային արբիտրաժի մասին մոդելային օրենքի երկիր2:
ՀայաստանիՀանրապետությունը1998-ից«Օտարերկրյաար-
բիտրաժայինորոշումներիճանաչմանև կատարմանմասին»
1958թ.ՆյուՅորքիկոնվենցիայի(այսուհետև՝ՆյուՅորքիկոն-
վենցիա)անդամէ:

1.Տե՛ս«Միջնորդդատարաններիևմիջնորդդատավարությանմասին»Հայաստանի
Հանրապետության1998թ.մայիսի5-իՀՕ-219օրենքը:
2.Տե՛սUNCITRALմիջազգայինարբիտրաժիմասինօրենքըայստեղ.https://uncitral.
un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status

https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status
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ՆերկայումսԱրբիտրաժիմասինօրենքնուընդհանուրօրենս-
դրական դաշտը հիմնականում համապատասխանեցված են
այսերկումիջազգայինփաստաթղթերիպահանջներին:Այնու-
ամենայնիվ, չնայած օրենսդրական կարգավորումներին, Հա-
յաստանումարբիտրաժը բավարար զարգացած չէ,և վեճերը
հազվադեպ են հանձնվում արբիտրաժի քննությանը: Բացի
դրանից՝ ՀՀ օրենսդրությունում և դատարանների իրավակի-
րառպրակտիկայում շարունակում են արդիական մնալ որոշ
հիմնահարցեր,որոնքմանրամասնկքննարկվենստորև:

Հայաստանում իրավաբանները հիմնականում ձեռնպահ են
մնումարբիտրաժըորպեսվեճի լուծմանմիջոցիրենցհաճա-
խորդներինխորհուրդտալուց: Սակայն որոշ չափով հուսադ-
րողէ,որիրավաբաններըարբիտրաժըընտրումենորպեսՎԱԼ
մեխանիզմհատկապեսբարդ,ֆինանսականկամշինարարա-
կանմեծպայմանագրերով,միջազգայինտարրունեցողգործե-
րով:Ընդհանուրառմամբիրավաբաններըորպեսարբիտրաժի
առավելություններդիտարկումենգաղտնիությունը,դրավճիռ-
ներիճանաչումնուկատարումնայլերկրիտարածքում:Արբիտ-
րաժ ընտրելիս իրավաբանները հիմնականում ուշադրություն
ենդարձնումծախսերին,արբիտրաժիերկրումօրենսդրության
ևիրավակիրառպրակտիկայիբարենպաստությանը (արբիտ-
րաժիմասով),պրոֆեսիոնալևճանաչվածարբիտրներիցան-
կիառկայությանը,պրոֆեսիոնալիզմին:

Հայաստանում վեճերը արբիտրաժ հանձնելու դեպքերը չա-
փազանց քիչ են: Այս առումով որոշ չափով բացառություն է
Հայաստանի բանկերի միության ֆինանսական արբիտրաժը,
սակայն այն մասնագիտացած է ֆինանսական կազմակեր-
պությունների՝իրենցհաճախորդներիդեմպահանջներիվրա
(հիմնականում գումարի բռնագանձման գործեր/collection)
որոնցտեխնիկականունեղբնույթըթույլչիտալիսխոսելար-
բիտրաժիպրակտիկայի ընդհանուրզարգացմանմասինև չի
կարող հիմք դառնալ երկրում արբիտրաժի ընդհանուր զար-
գացման համար: Հաշտարարության համակարգը առաջին
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անգամ ներդրվել է ՀՀ-ում 2015թ., երբ ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում ներառվեցին արտոնագրված
հաշտարարի մասնակցությամբ հաշտարարության վերաբեր-
յալկարգավորումներ:Հաշտարարությանհետկապվածհարա-
բերություններըառավելմանրամասնկարգավորվեցին2018թ.
ընդունված «Հաշտարարության մասին» ՀՕ-351-Ն օրենքով
(այսուհետ՝ Հաշտարարությանմասինօրենք): Բացիդրանից՝
ՀՀ-ն 26.09.2019 թ. ստորագրել է (բայց դեռ չի վավերացրել)
«Մեդիացիայիարդյունքհանդիսացող`վեճերիկարգավորման
վերաբերյալմիջազգայինհամաձայնագրերիմասին»Միավոր-
վածազգերի կազմակերպության կոնվենցիան, թեևայդ կոն-
վենցիայի կարգավորումները վերաբերում են միայն մեկ այլ
պետությունումկատարվածմեդիացիայի (հաշտարարության)
արդյունքումկնքվածհամաձայնություններին:

Հաշտարարությանոլորտումխնդիրներնընդհանուրառմամբ
ավելի շատ են, քան արբիտրաժի ոլորտում. դրանք ինչպես
օրենսդրական,այնպեսէլգործնականբնույթիեն:

Ներկայումս զգալի խնդիրներ կան՝ կապված արտոնագրված
և փաստացիգործողհաշտարարներիհետ: Մասնավորապես
արտոնագրվածավելիքան50հաշտարարիցփաստացիգոր-
ծունեությունէծավալումմոտ25-30-ը,այնէլ՝ոչորպեսիրենց
գործունեությանհիմնականուղղություն:Հաշտարարներիքա-
նակիխնդիրնառավել սուր է մարզերում: Այսառումովանհ-
րաժեշտենհետևողականքայլերնաևմարզերումհաշտարար-
ների առկայությունը ապահովելու համար: Ներկայումս, ըստ
ստացվածտեղեկությունների,հաշտարարներառկաենԳյում-
րիումևԴիլիջանում,մինչդեռայլմարզերիմասովտեղեկատ-
վությունըբացակայումէ:
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Սույն ուսումնասիրությունն իրականացվել է երկու փուլով՝
օրենսդրական և իրավական դաշտի ուսումնասիրություն և
գործնական քննարկումների, հարցումների անցկացում ու
հարցումների տվյալների մշակում: Վերջնական ուսումնասի-
րություննամփոփումէերկուփուլերիարդյունքներըևներկա-
յացնումէինչպեսհարցվածանձանցբարձրացրած,այնպեսէլ
հեղինակների հայտնաբերած խնդիրներն ու դրանց լուծման
հնարավոր եղանակներն ու միջոցները: Այսպիսով՝ առաջին
փուլումկատարվելէՀՀօրենսդրության,մասնավորապես
ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի,«Առևտրային
արբիտրաժիմասին»ՀՀօրենքի,«Հաշտարարությանմասին»
ՀՀ օրենքի, դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրա-
կանակտերի,ինչպեսնաևմիջազգայինպայմանագրերի,այդ
թվում՝ «Օտարերկրյա արբիտրաժային որոշումների ճանաչ-
մանևկատարմանմասին»1958թ.կոնվենցիայի,«Մեդիացիա-
յիարդյունքհանդիսացող`վեճերիկարգավորմանվերաբերյալ
միջազգային համաձայնագրերի մասին» Միավորվածազգերի
կազմակերպության կոնվենցիայի, վերլուծական զեկույցների,
գիտականհոդվածներիուսումնասիրություն:

Փաստաթղթային ուսումնասիրությանը հաջորդել է ոլորտի
տարբերներկայացուցիչներիհետանցկացվածհարցազրույց-
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ներիև հարցումներիփուլը,որիններգրավվելենկազմակեր-
պությունների(այդթվում՝խոշորֆինանսականկառույցների՝
բանկերի և վարկային կազմակերպությունների) իրավաբան-
ներ Հավելված 1-ում բերված գրավոր հարցաշարի միջոցով,
իրականացվել են նաև բանավոր քննարկումներ ՀՀ-ում ար-
տոնագրվածևփաստացիհաշտարարությամբզբաղվողհաշ-
տարարների, ՀՀ առևտրաարդյունաբերական պալատին կից
արբիտրաժայինդատարանումցուցակագրվածարբիտրների,
ՀՀպետականմարմինների,դատարանների,բարձրագույնդա-
տականխորհրդիներկայացուցիչների,ինչպեսնաևոլորտային
փորձագետներիհետ(ինչպեսՀՀ-ում,այնպեսէլՀՀ-իսահման-
ներիցդուրսգործունեությունծավալող) Հավելված2-ումբեր-
վածհարցաշարիկիրառմամբ:

Հարցազրույցների շրջանակումքննարկվելև վերստուգվելեն
փաստաթղթայինուսումնասիրությանարդյունքներըևբացա-
հայտվածխնդիրները, վերհանվել ենայլ գործնականխնդիր-
ներ,որոնքհետագայումդարձելենքննարկմանառարկանաև
այլհարցվածներիհետհանդիպումներիևքննարկումներիըն-
թացքում:Արծարծվածհարցերըզեկույցիկազմմանբոլորփու-
լերումքննարկվելենմիջազգայինփորձագետիհետ:
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ՀՀօրենսդրությանվերլուծությունըթույլէտալիսեզրակացնել,
որարբիտրաժիոլորտումօրենսդրականդաշտըհամապատաս-
խանեցվածէՀՀմիջազգայինպայմանագրերինևհիմնականում
համահունչէայսոլորտումմիջազգայինլավագույնփորձին:

Հարցվածմասնագետներիմեծմասընույնպեսհակվածէայն
տեսակետին,որՀայաստանումարբիտրաժիզարգացմանհետ
կապվածխնդիրներըպայմանավորված են ոչայնքան օրենս-
դրական, որքան գործնական խնդիրներով: Այնուամենայնիվ,
որոշ օրենսդրական բացեր ու իրավակիրառ պրակտիկայի
խնդիրներ շարունակում են պահպանվել՝ խոչընդոտելով Հա-
յաստանումարբիտրաժիզարգացումը:

Ստորևհեղինակներնառանձնացրելենայնհիմնականխնդիր-
ները,որոնքվերհանվելենիրականացվածհարցումներիևհե-
տազոտություններիարդյունքում:

1.1.1. Գոր ծարք նե րի ան վա վե րութ յան 
հիմնահարցը դա տա կան պրակ տի կա յում

Թերևսառավելէականխնդիրըվերաբերումէարբիտրաժային
համաձայնությունպարունակողպայմանագրերիվավերության

1.1. ԱՐ ԲԻՏ ՐԱԺ
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վիճարկման(դրանքանվավերճանաչելուպահանջներիքննու-
թյան)հարցումՀՀդատարաններիորդեգրածմոտեցմանը:

Այնհարցը,թեարբիտրաժայինհամաձայնությանառկայության
պարագայումգործարքնանվավերճանաչելուվերաբերյալվե-
ճըարդյոք ենթակա էարբիտրաժի քննությանը, քննարկվել է
դեռևսԵԿԴ/1910/02/13քաղաքացիականգործով:Նշվածգոր-
ծիշրջանակումՎճռաբեկդատարանը18.07.2014թ.որոշմամբ
արտահայտած դիրքորոշմամբ եզրակացրել էր, որ գործարքն
անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ պահանջների քննությունը
վերապահված է բացառապես դատարանին: Այդ եզրահանգ-
մանհամարհիմքէինհանդիսացելիրավունքներիևազատու-
թյունների դատական պաշտպանության Սահմանադրական
ևՄԻԵԿ13-րդհոդվածովսահմանվածերաշխիքները,ինչպես
նաևՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի13-րդհոդվածի1-ինկե-
տիդրույթը,համաձայնորի`քաղաքացիականիրավունքների
պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղա-
քացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված գոր-
ծերի ենթակայությանը համապատասխան, իրականացնում է
դատարանը:

Նմանմեկնաբանությունըգործնականումհանգեցրեցարբիտ-
րաժայինտրիբունալիկողմիցգործարքիանվավերությանվե-
րաբերյալպահանջներիքննությանանհնարինության,ինչնիր
հերթին կարող էր բացասաբարանդրադառնալարբիտրաժի՝
որպեսվեճի լուծմանմեխանիզմիգրավչությանը, քանզիկող-
մերը չէին ունենա վստահություն, որարբիտրաժային համա-
ձայնությունը թույլ կտար խուսափել դատարաններում գոր-
ծիըստէությանքննությունից:Այսմոտեցմանպայմաններում
յուրաքանչյուր կողմ փաստացի հնարավորություն կստանար
խուսափելուարբիտրաժիցուվեճիլուծումըտեղափոխելուդա-
տարան՝պարզապեսներկայացնելովվեճիհիմքումընկածգոր-
ծարքի(պայմանագրի)անվավերությանվերաբերյալպահանջ:

Այս խնդրի լուծման նպատակով 19.06.2015 թ. ընդունված
«ՀՀքաղաքացիականօրենսգրքումփոփոխությունևլրացում
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կատարելու մասին» ՀՕ-74-Ն օրենքով ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի13-րդ հոդվածի1-ինկետըփոխվեց՝ սահմանելով,
որ Քաղաքացիականիրավունքներիպաշտպանությունըիրա-
կանացնումէոչմիայնդատարանը,այլևարբիտրաժայինտրի-
բունալը,որոնքտեքստումայնուհետևմիասինպետքէկոչվեին
«դատարան»(«այսուհետ`դատարան»):

Օրենքինախագծիհիմնավորմանհամաձայն՝թեևՎԱԼզարգա-
ցումնառաջնահերթությունէ,սակայն«...ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի և «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր
ծող կար գա վո րում նե րը դա տա կան պրակ տի կա յի զար գա ցում
ներն այլ ուղ ղութ յամբ են տա րել` սահ մա նա փա կե լով մի շարք 
ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րից ծա գած վե ճեր առևտ րա յին ար
բիտ րա ժի մի ջո ցով լու ծե լու հնա րա վո րութ յու նը (տե՛ս, օ րի նակ` 
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թ. թիվ ԵԿԴ/1910/02/13 քա
ղա քա ցիա կան գոր ծով ո րո շու մը): Խն դի րը մաս նա վո րա պես այն 
է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի գոր ծող խմբագ րութ յան 
12րդ  հոդ վա ծի մեկ նա բա նութ յու նից է միայն ա նուղ ղա կի պարզ 
դառ նում, որ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լը ևս  սույն օ րենսգր քի 
ի մաս տով դիտ վում է դա տա րան, սա կայն հենց այս տե ղից էլ գա
լիս է ա նո րո շութ յու նը, քա նի որ նախ ան հաս կա նա լի է, թե խոս
քը միայն սույն հոդ վա ծի ի մաս տով ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա
լի` դա տա րա նին հա վա սա րեց նե լուն է վե րա բե րում, ա ռա վել ևս, 
որ սույն հոդ վածն ուղղ ված է կար գա վո րե լու նախ և  ա ռաջ քա
ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու սահ ման նե րը, 
թե նույն քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յուն 
ի րա կա նաց նե լու մի ջոց նե րի ի մաս տով (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 13րդ  հոդ վա ծի 1ին մաս) ևս  ար բիտ րա ժա յին տրի
բու նա լը կա րող է դիտ վել դա տա րան»3:

Չնայածայնհանգամանքին,որօրենսդիրըուղղակիորենվկա-
յակոչել է ՀՀ վճռաբեկ դատարանի վերոգրյալ դիրքորոշումը

3.Տե՛սՀՀքաղաքացիականօրենսգրքի13-րդհոդվածի1-ինմասըայստեղ.
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=7563&Reading=0
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(գործարքի անվավերության վերաբերյալ վեճը բացառապես
դատարանիքննությանենթակալինելուվերաբերյալ)ևշեշտել
այդ դիրքորոշման համար հիմք հանդիսացած օրենքի դրույ-
թը փոխելու իր նպատակը, դատական պրակտիկան շարու-
նակում է հետևել նախկին դիրքորոշմանը: Մասնավորապես
ԿԴ2/0548/02/18 քաղաքացիական գործով ՀՀ վերաքննիչ քա-
ղաքացիական դատարանի 16.04.2019 թ. որոշմամբ շեշտվել
է, որ «օ րենսդ րա կան վկա յա կոչ ված փո փո խութ յուն նե րը կա
տար վել են ի րա վա կան նոր մը հստա կեց նե լու նկա տա ռու մով, 
ին չը չի են թադ րում, որ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բո
լոր ե ղա նակ նե րը այդ փո փո խութ յամբ վե րա պահ վել են նաև 
առևտ րա յին ար բիտ րա ժին…:...Հաշ վի առ նե լով Վճ ռա բեկ դա
տա րա նի հիմ նա կան և  կար ևո րա գույն լիա զո րութ յուն նե րից 
մե կը` օ րեն քի մեկ նա բա նութ յու նը և  օ րեն քի միա տե սակ կի րա
ռու թյան ա պա հո վու մը`  Վերաքննիչ դատարանը փաստում
է,որայդորոշմամբՎճռաբեկդատարանըբացահայտելէ,
բացիդատականպաշտպանությանձևից,նաևիրավուն
քիպաշտպանությանայլձևերիկիրառմանհնարավորու
թյունը, իսկ առանձին բարդություն և կարևորություն
ունեցող գործերովառաջացող վեճերի լուծումըպայմա
նավորելէմիայնդատականպաշտպանությամբոչթեայն
հիմնավորմամբ,որայդպահինգործողխմբագրությամբ
օրենքըբացառումէիրավունքներիպաշտպանությանայլ
ձևերին դիմելը, այլ հիմքում դրվել է դատական պաշտ
պանությանձևիարդյունավետությունը,նմանատիպպա
հանջներով գործերի բացառիկությունը, հանրային հա
տուկնշանակությունը»:

Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի այսպիսի դիրքորո-
շումըփաստացիենթադրումէ,որչնայածօրենսդրականվերո-
գրյալ փոփոխություններին՝ արբիտրաժային համաձայնություն
պարունակողպայմանագրովկողմերըամենդեպքումկարողեն
դիմել դատարան գործարքիանվավերության վերաբերյալ պա-
հանջով: Այսինքն՝ դատական պրակտիկայում ակնհայտորեն
չլուծված է մնումգործարքիանվավերությանվերաբերյալ վեճի
քննությունըարբիտրաժումիրականացնելուհնարավորությունը:
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Արդյունքումդատարանըանտեսումէարբիտրաժայինհամա-
ձայնության(վերապահման)՝գործարքիայլդրույթներիցանկախ
ևառանձինլինելուսկզբունքը4այնդեպքերում,երբքննարկվում
էգործարքիանվավերությունը(separabilitydoctrine):

Հատկանշականէնաև,որՄարդուիրավունքներիեվրոպական
դատարանըհստակընդունելէարբիտրաժայինհամաձայնու-
թյուններիվավերությունըևհաստատել,որդրանքընդհանուր
առմամբհամատեղելիենՄարդուիրավունքներիևհիմնարար
ազատություններիպաշտպանությանմասինեվրոպականկոն-
վենցիայիհետ5:Եվրոպականդատարանընաևհստակնշելէ,
որազատտրվածհամաձայնությունը՝վեճըլուծելարբիտրաժի
միջոցով, անձին իրավաչափորեն է զրկում դատարան դիմե-
լուիրավունքից,որնամրագրվածէ Մարդուիրավունքներիև
հիմնարարազատություններիպաշտպանությանմասինեվրո-
պականկոնվենցիայի6-րդհոդվածով6:

Քննարկվողհարցըորպեսառաջնահերթխնդիրեննշելնաևմի
շարքհարցվածփորձագետներ:

Հետևապես անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան մա կար դա կով 
հստակ ամ րագ րել, որ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նութ յան 
առ կա յութ յան պա րա գա յում գոր ծար քի ան վա վե րութ յան 
հար ցը, ի թիվս այ լոց, կա րող է քննել նաև ար բիտ րա ժա-
յին տրի բու նա լը:

4.ԱմրագրվածէնաևԱրբիտրաժիմասինօրենքի16-րդհ.1-ինմասում:
5.Տե՛ս,օրինակ՝Deweer v. Belgium, ECtHR judgment of 27 February 1980, Series A, 
No. 35, § 49,տե՛սնաև՝Suda c. République tchèque, no 1643/06, § 48, 28 octobre 2010; 
Tabbane c. Suisse, Décision du 01.03.2016; app. N. 41069/12, § 25:
6. Pastore v. Italy, Decision by Court (second section) of 25 May 1999, case N 46483/99.
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1.1.2. Կա տա րո ղա կան թեր թի տրա մադր ման 
հիմնախն դի րը

Ներկայումս, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս-
գրքի համաձայն,արբիտրաժի վճիռների հարկադիր կատար-
մանհամարկատարողականթերթտալուվերաբերյալդիմում-
ները,որոնցհամարարբիտրաժիվայրէեղելՀՀ-ն,քննվումեն
մեկ ամսվա ընթացքում (ՀՀ քաղաքացիական դատավարու-
թյանօրենսգիրք,հ.323):Այսժամկետիհետկապվածգործնա-
կանումառաջանումենխնդիրներ,ևդատարաններիծանրա-
բեռնվածությամբպայմանավորված՝այնչիպահպանվում:

Նշված խնդրի վերաբերյալ մտահոգություններ են հայտնում
առավելապես ֆինանսաբանկային ոլորտի ներկայացուցիչ-
ները:Այսառումովհարկէհաշվիառնել, որնշվածոլորտում
գերակշռում են ոչ մեծ գումարների բռնագանձմանպահանջ-
ները, որոնցով գործող օրենսդրությամբ դատարանները, որ-
պես կանոն, կիրառում ենպարզեցված վարույթ, որը չիպա-
հանջում ներկայանալ դատական նիստերինևապահովում է
գործիարագքննություն,իսկվերաքննիչբողոքիներկայացման
հավանականությունընմանվեճերովցածրէ:Այսպարագայում
կատարողականթերթստանալուհետկապվածժամկետների
խնդիրըգործնականումվերացնումէարբիտրաժի՝որպեսվե-
ճիարագքննությանմիջոցլինելուառավելությունը:

Այս առնչությամբ առաջարկություններ են հնչել արբիտրա-
ժային տրիբունալին վերապահել կատարողական թերթ տա-
լու լիազորություն: Թեպետարբիտրաժայինտրիբունալի կող-
միցկատարողականթերթիտրամադրմանհետկապվածորոշ
հիմնախնդիրներհնարավորէմեղմել՝կատարողականթերթի
տրամադրումը վեճը քննող արբիտր(ներ)ից տարբերվող ար-
բիտրին վերապահելով, սակայն նույնիսկ այս պարագայում
կա տա րո ղա կան թեր թի տրա մադր ման գոր ծա ռույ թի 
պատ վի րա կու մը ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լին խնդրա-
հա րույց է,քանիորայնմասէկազմումհարկադիրկատար-
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ման(enforcement)՝ավանդաբարպետականգործառույթի:Մի-
ջազգային փորձագետը նույնպես բացասական դիրքորոշում
է հայտնել նմանհնարավոր լուծմանառնչությամբ՝ նշելով, որ
միջազգայինպրակտիկայումընդունվածչէնմանմոտեցում,և
կատարողականթերթերըտրամադրումենդատարանները:

Միաժամանակ, բարձրացվածխնդիրըպահանջում է լուծում,
որըկարողէապահովվելդատավորներիվերապատրաստման
և/կամ արբիտրաժի հետ կապված գործերով մասնագիտաց-
վածդատավորներիմիջոցով:Հաշվիառնելովայնհանգաման-
քը,որայսհարցըառնչվումէնաևդատարաններիընդհանուր
արդյունավետությանհիմնախնդրին,այնառավելմանրամասն
քննարկվումէստորև:

1.1.3. Կոր պո րա տիվ վե ճե րի քննութ յու նը 
արբիտրա ժում

ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության
զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն»
հիմնադրամիներկայացուցիչներիկողմիցկարծիքէհայտնվել
առայն,որանհրաժեշտէուսումնասիրելկորպորատիվվեճերը
արբիտրաժիլուծմանըհանձնելուհնարավորությունը՝դրանով
իսկընդլայնելովարբիտրաժիենթակավեճերիշրջանակը՝հաշ-
վիառնելովայնհանգամանքը,որնմանպրակտիկաառկաէ
մասնավորապեսեվրոպականերկրներիզգալիմասում:

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում
2018 թ. հստակ սահմանվել է բաժնետիրական համաձայնա-
գիր կնքելու հնարավորությունը, և այդպիսի համաձայնագրի
կողմերի համար վեճերը արբիտրաժին հանձնելու հնարավո-
րությունըկարողէշահավետլինել:Բացիդրանից՝նմանդեպ-
քերում, որպես կանոն, համաձայնագրի կողմերը օգտվում են
իրավաբանների ծառայություններից և համեմատաբար լավ
ենիրազեկվածիրենցիրավունքներիմասին,ինչըմեծացնում
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էհավանականությունը,որիրենքկդիտարկենվեճերնարբիտ-
րաժինհանձնելուհնարավորությունը:

Այսառումովորոշմտահոգություններենհնչելայնփաստիառն-
չությամբ, որ կորպորատիվ վեճերը հաճախ կարող ենազդել
երրորդանձի իրավունքների վրա (օրինակ՝ իրավաբանական
անձի կառավարման մարմնի որոշման բողոքարկումը կարող
էազդելայդորոշմամբհաստատվածգործարքկնքածերրորդ
կողմի իրավունքների վրա): Սակայն, ընդհանուր սկզբունքի
համաձայն,արբիտրաժիվճիռըկարողէիրավականհետևանք-
ներ առաջացնել բացառապես արբիտրաժային համաձայնու
թյանկողմերիհամար(inter partes):Հետևաբարգործնականում
արբիտրաժայինտրիբունալիկողմիցվեճիքննությունըկարող
էհնարավորլինելբացառապես,երբառկաէայնբոլորանձանց
համաձայնությունը,որոնցիրավունքներիվրակարողէազդել
արբիտրաժայինտրիբունալի վճիռը:Ուստի նմանխնդրահա-
րույցդեպքերումարբիտրաժայինտրիբունալըվեճըքննության
չի առնի առանց համապատասխան երրորդանձի համաձայ-
նության,իսկեթետրիբունալըվեճըքննությանառնիառանց
երրորդանձիմասնակցության,արբիտրաժիվճիռը,նմանան-
ձանցիրավունքներիվրաազդողմասով,դատարանիկողմից
ենթակակլինիչեղյալճանաչմանԱրբիտրաժիմասինօրենքիու
ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքիհամաձայն:

Ուստի նպատակահարմար է դի տար կել կոր պո րա տիվ վե-
ճե րը ար բիտ րա ժի մի ջո ցով լուծելու (Ար բիտ րա ժի մա սին 
օ րեն քում «առևտ րա յին» եզ րույ թի ներ քո դրանք նե րա ռե-
լու)հնարավորությունը (բա ցա ռութ յամբ այն վե ճե րի, ո րոն-
ցով պա հան ջի ա ռար կա է ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա-
կազ մա կերպ ման կամ լու ծար ման վե րա բեր յալ կոր պո րա-
տիվ ո րո շում նե րի ըն դու նու մը կամ վի ճար կու մը)՝ հաշ վի 
առ նե լով նաև այդ մա սով ա ռա ջա դեմ ի րա վա կար գե րում 
առ կա մի տում նե րը:



23

1.1.4. Դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննությունը 
արբիտ րա ժա յին հա մա ձայ նութ յան 
առկայության պա րա գա յում

Գործողիրավակարգավորումներիհամաձայն՝առաջինատյանի
դատարանըհայցըկամդիմումըթողնումէառանցքննության,
եթեպատասխանողըմինչևհայցադիմումիպատասխաններկա-
յացնելուհամարսահմանվածժամկետիավարտըհղումէկատա-
րումտվյալ վեճըարբիտրաժի քննությանը հանձնելու՝ կողմերի
միջևառկաարբիտրաժայինհամաձայնությանը,ևայդպիսիհա-
մաձայնությանհիմանվրաարբիտրաժդիմելուհնարավորությու-
նը չի վերացել7: Հետևաբարարբիտրաժայինհամաձայնության
առկայություննինքնինչիբացառումդատարանիկողմիցգործի
քննությունը,քանիդեռպատասխանողըչիառարկումդրադեմ:
Ընդ որում՝ արբիտրաժային համաձայնության առկայությունն
առհասարակհիմքչէհայցըվերադարձնելուհամար:

Այսառնչությամբորոշհարցվածներառաջարկելենվերանայել
այսկարգավորումը՝փոխարենըսահմանելով,որպայմանագ-
րումարբիտրաժայինհամաձայնությանառկայությունըինքնին
կդառնահայցադիմումըվարույթչընդունելուհիմք:Առաջարկի
հիմքումայնգաղափարնէ,որորոշդեպքերումկարելիէնա-
խատեսելպարտադիրարբիտրաժ(առանցդատարանդիմելու
հնարավորության,եթեկաարբիտրաժայինհամաձայնություն)
այնպարագայում,երբցանկանումենքխրախուսելևզարգաց-
նել արբիտրաժը ՀՀ-ում, հատկապես ֆինանսական հաստա-
տությունների կողմից դրանց կիրառումը որպես հիմնական
ՎԱԼմեխանիզմ:Կարծիքէհայտնվելնաև,որնմանմոտեցումը
կարող է բարձրացնելարբիտրաժինկատմամբվստահությու-
նը, քանի որ երբ որևէ բանդառնում էպարտադիր, կաերկ-
րորդականընկալում,որայնվստահելիէ,հուսալիէ,այլապես
պետությունըայնպարտադիրչէրդարձնի:

7.ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգիրք,հ.180:
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Հեղինակները հակված չեն ընդունելուայսառաջարկը, քանի
որ արբիտրաժային համաձայնությունը հիմնված է կողմերի
ազատկամարտահայտման վրա, ու կողմերը կարող են ցան-
կացածպահիհրաժարվելդրակիրառումից:Նմանմոտեցումը
չիբխումնաևՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենս-
գրքով ամրագրված տնօրինչականության սկզբունքից: Ուս-
տիդատարանումգործիքննությունըչպետքէբացառվիսոսկ
արբիտրաժային համաձայնությանառկայության հիմքով, քա-
նիդեռվեճիկողմերիցորևէմեկըչիպնդումվեճըարբիտրաժ
հանձնելուիրիրավունքը:

1.1.5. Շա հե րի բախ ման հստակ կար գա վոր ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը

Ըստ որոշ հարցվածների՝ Հայաստանում մեծ խնդիր է ար-
բիտրների շահերի բախման բացահայտման մեխանիզմների,
չափանիշներիևուղեցույցներիբացակայությունը:Թեև,օրեն-
քիհամաձայն,յուրաքանչյուրհաստատությունպետքէունենա
արբիտրներիվարքագծիիրկանոնները,այդուհանդերձ,ՀՀ-ի
նմանփոքրշուկայում,որտեղմեծէհավանականությունը,որ
գործըքննողարբիտրըևկողմիներկայացուցիչըկունենանշա-
հերի բախում,անհրաժեշտենավելիխիստև օրենսդրական
մակարդակի լուծումներ: Քիչչենդեպքերը,երբարբիտրաժա-
յին հաստատության ղեկավարը, նույն հաստատության ար-
բիտրներիցանկումներառվածարբիտրներիմեծմասըևար-
բիտրաժինդիմողկողմերիներկայացուցիչներըաշխատումեն
նույնիրավաբանականգրասենյակում:

Այսառնչությամբանհրաժեշտէօրենսդրորենսահմանելգոր-
ծող ար բիտ րա ժա յին հաս տա տութ յուն նե րում և ad hoc
ար բիտ րա ժի դեպ քում շա հե րի բախ ման կա նո նա կար գե-
րի ներդր ման պա հանջ՝ դրանց բո վան դա կութ յան մա սով 
որ պես լա վա գույն փորձ հիմք ըն դու նե լով  Փաս տա բան նե-
րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի շա հե րի բախ ման վե րա-
բեր յալ ու ղե ցույ ցը (IBA Guidelines on Conflict of Interest):
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1.1.6. Ար բիտ րա ժի մա սին օ րեն քում 
«անգործունակութ յուն» եզ րույ թը

Հարցվածներից ոմանց կարծիքով Արբիտրաժի մասին օրեն-
քի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ա» ենթակետում
«անգործունակություն» եզրույթի օգտագործումը (որպեսար-
բիտրաժային վճռի ճանաչմանև կատարման մերժման հիմք)
հետևանքէՆյուՅորքիկոնվենցիայի5-րդբաժնիսխալթարգ-
մանության: Կոնվենցիան այս առնչությամբ կիրառում է «the
parties…were, under the lawapplicable to them,under some
incapacity…» եզրույթը, որը, ի տարբերություն «անգործու-
նակություն»եզրույթի (որըվերաբերումէմիայնֆիզիկական
անձանց՝ գործարքի կնքման համար կամարտահայտությա-
նը),վերաբերումէնաևիրավաբանականանձանց,որոնք,կի-
րառելիօրենսդրությանհամաձայն, չունենիրավունակություն
(օրինակ՝ իրավաբանական անձը համապատասխան պահին
գրանցվածչէր,դրագրանցումըդադարեցվածէրկամկասեց-
վածէր),կամորոնցանունիցհամաձայնությունըստորագրվել
էնմանիրավասությունչունեցողանձիկողմից:

Համապատասխանաբար անհ րա ժեշտ է Ար բիտ րա ժի մա-
սին օ րեն քի 36-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «ա» են-
թա կե տում «ան գոր ծու նակ» բա ռից հե տո լրաց նել «կամ 
չի ու նե ցել ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նութ յու նը կնքե լու 
ի րա վա սութ յուն» բա ռե րը:

1.1.7. Ար բիտ րա ժի մա սին օ րեն քում 
«ա ռոչնչություն» եզ րույ թը

Արբիտրաժի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի հա-
մաձայն՝ պայմանագրի առոչինչ լինելու վերաբերյալ արբիտ-
րաժայինտրիբունալի որոշումըինքնինկամօրենքիուժով չի
հանգեցնումարբիտրաժայինվերապահմանանվավերության:
Նշվածդրույթըփաստացիանդրադառնում էմիայնանվավե-
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րությաներկուհնարավորտեսակներիցմեկին՝առոչնչությանը,
մինչդեռայնպետքէվերաբերերգործարքիանվավերությանն
առհասարակ:

Համապատասխանաբար անհ րա ժեշտ է Ար բիտ րա ժի մա-
սին օ րեն քի 16-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի «առո չինչ» եզ րույ-
թը նշված հոդ վա ծում փո խա րի նել «ան վա վեր» եզ րույ թով:

1.1.8. Ար բիտ րա ժի վճռի ըստ էութ յան 
վերանայման հիմ նախն դի րը

Հարցված փորձագետներից մեկը մտահոգություն հայտնեց,
որ չնայած,ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի
319-րդ հոդվածի համաձայն, արբիտրաժի վճիռը դատարա-
նըկարողէ չեղյալճանաչելբացառապեսԱրբիտրաժիմասին
օրենքով սահմանված հիմքերով, սակայն գործնականում դա-
տարաններըհակվածենավելիլայնշրջանակովքննելուգործը՝
փաստացի որոշ չափով վերաքննելով արբիտրաժի որոշումը:
Թեևփորձագետըչներկայացրեցավելիմանրամասնտվյալներ
խնդրիէությանվերաբերյալ,սակայնհեղինակներիկարծիքով
այսմտահոգությունըկարողէկապվածլինելայնհանգաման-
քիհետ,որ,ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի
323-րդ հոդվածի 2-րդ ու 4-րդ մասերի համաձայն, դատարա-
նըկարողէդիմումիքննությանընթացքումպարզաբանումներ
ստանալուհամարհրավիրելդատականնիստ,պահանջելվե-
րաբերելիփաստաթղթեր:Տեսականորենառկաէռիսկ,որդա-
տարաններըկարողենայսնորմերիկիրառմամբսկսելգործի
նյութականտեսանկյունիցվերանայումը՝անհիմնլայնացնելով
իրենց կողմից քննության ենթակա հարցերի շրջանակը: Սա
կարողէիրհերթինբացասականազդեցությունունենալՀՀ-ի՝
որպեսպրոարբիտրաժայինիրավակարգհանդիսանալուվրա:
Բացիդրանից՝այնփաստը,որնիստհրավիրելումասինորո-
շումկայացնելուդեպքումդիմումիքննությանժամկետըենթա-
կաէերկարաձգման(1ամսիցդառնալով2ամիս),նշանակումէ,
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որայսնորմերըկարողենդատարանիկողմիցկիրառվելնաև
կատարողականթերթտալու վերաբերյալ դիմումիքննության
ժամկետըերկարացնելուհամար:

Հեղինակների կարծիքով, այդուհանդերձ, խնդիրը ոչ այնքան
օրենսդրական է, որքան գործնական, ևանհ րա ժեշտ է աշ-
խա տանք տա նել դա տա վոր նե րի հետ (վե րա պատ րաս-
տում նե րի, կլոր սե ղան նե րի և ն ման այլ գոր ծիք նե րի կի-
րառ մամբ), որ պես զի վեր ջին ներս ա ռա վել նեղ մեկ նա բան-
մամբ կի րա ռեն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի 323-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  ու 4-րդ  մա սե րով ի րենց 
վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րը՝ խու սա փե լով դի մու մի 
քննութ յան շրջա նա կում այն պի սի հար ցե րի ու սում նա սի-
րութ յու նից, ո րոնք դուրս են Ար բիտ րա ժի մա սին օ րեն քով 
սահ ման ված՝ ար բիտ րա ժի վճռի՝ դատարանիկողմիցչեղյալ
ճանաչվելուհիմքերիշրջանակից:

1.1.9. Կա տա րո ղա կան թեր թի տրա մադր ման 
վարույ թի կա սեց ման հիմ նա հար ցը

Օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որոշակի
խնդիրներկանարբիտրաժիմիևնույնվճռի չեղյալ ճանաչելու
վերաբերյալ դիմումը և դրա հարկադիր կատարման համար
կատարողական թերթ տալու վերաբերյալ դիմումը զուգահեռ
ներկայացնելու դեպքում դիմումների քննության հարցում:
Մասնավորապեսչկաորևէպահանջ,որնմանդեպքումերկու
դիմումնէլքննվենմիևնույնվարույթիշրջանակում:Փոխարե-
նը,ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի323-րդ
հոդվածի6-րդմասիհամաձայն,կատարողականթերթտալու
վարույթըկասեցվումէ,եթեներկայացվել էվճիռը չեղյալճա-
նաչելու մասին դիմում: Այս կարգավորումը գործնականում
պարտվածկողմինհնարավորությունէընձեռումմիքանիամ-
սովհետաձգելուկատարումը՝վճիռըչեղյալճանաչելումասին
դիմումներկայացնելով(այդթվում՝նմանդիմումիհամարորևէ
իրականհիմքչլինելուպարագայում):
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ԸստայդմառաջարկվումէՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րութ յան օ րենսգր քի 323-րդ  հոդ վա ծի 6-րդ  մա սը վե րա շա-
րադ րել՝ սահ մա նե լով, որ վճի ռը չեղ յալ ճա նա չե լու մա սին 
դի մու մը պետք է քննվի նույն վա րույ թի շրջա նա կում, ինչ 
որ կա տա րո ղա կան թերթ տա լու վե րա բեր յալ դի մու մը, և  
եր կու դի մում նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վում է մեկ ընդ հա-
նուր ո րո շում:Այսնորմիընդունմանառնչությամբնաևանհ-
րաժեշտկլինիհստակեցնել,թեորդատավորիվարույթումեն
միացվումգործերը:
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ՀաշտարարությանգործընթացիկարգավորումըՀՀ-ումիրա-
կանացվումէ2018թ.ընդունված«Հաշտարարությանմասին»
ՀՀօրենքովևնույնթվականինընդունվածՀՀքաղաքացիա-
կան դատավարության օրենսգրքով: Թեև երկու իրավական
ակտերն էլպարունակում են կարևոր կարգավորումներ,այ-
դուհանդերձ, հաշտարարության ոլորտում առկա են օրենս-
դրական ու իրավակիրառ պրակտիկայի մի շարք էական
խնդիրներ, որոնք կարող են զգալի խոչընդոտ լինել Հայաս-
տանում հաշտարարության ինստիտուտի զարգացման հա-
մար:Ստորևներկայացնումենքայնհիմնականխնդիրները,
որոնքբացահայտվելենմասնագետներիհետքննարկումների
ևօրենսդրությանուսումնասիրությանշրջանակում:

1.2.1. Կա տա րո ղա կան թեր թի հիմ նախն դիր

Օրենսդրությունը բավականաչափ հստակ չի կարգավորում
հաշտարարության արդյունքում կնքված համաձայնության
հարկադիրկատարմանհետկապվածխնդիրները:

Մասնավորապես, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, դատա-

1.2. ՀԱՇ ՏԱ ՐԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ
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րանը, ստանալով հաշտարարի ծանուցումը վեճը հաշտարա-
րությամբ լուծելումասին,հաստատումկամմերժումէկողմե-
րի միջև ձեռք բերված հաշտության համաձայնությունը կամ
կարճում է գործի վարույթը`ապահովելով հաշտարարության
գաղտնիությունը: Համապատասխանաբար,եթեհաշտության
համաձայնությունըհաստատվումէդատարանիկողմից,ապա
դրահարկադիրկատարմանհարցըլուծվումէդատականակ-
տերիհամարսահմանվածընդհանուրկարգով:

Սակայնառկաէօրենսդրականբացայնդեպքիհամար,երբհաշ-
տարարությունըիրականացվումէառանցդատարանդիմելու:

Մասնավորապես օրենսգրքի 288-րդ հոդվածը սահմանում է,
որեթեհաշտարարությանարդյունքովհաշտությանհամաձայ-
նությունը կնքվել էարտադատական կարգով`արտոնագրված
հաշտարարիմասնակցությամբ,ապահաշտարարությանյուրա-
քանչյուրկողմիրավունքունիհաշտությանհամաձայնությունը
կնքելուօրվանիցհետովեցամսվաընթացքումդիմելուիրբնա-
կությանվայրիընդհանուրիրավասությանդատարանկողմերի
միջևկնքվածհաշտությանհամաձայնությունըդատարանիկող-
միցհաստատելուպահանջով:Սաառավելխնդրահարույցէայն
դեպքերում,երբհաշտությանհամաձայնությունըենթադրումէ
6ամսիցերկարկատարում,և կողմերիցմեկըայդժամկետից
հետոդադարումէհաշտությանհամաձայնությանպահանջները
կատարելուց:Նմանդեպքումմյուսկողմըփաստացիզրկվածէ
անմիջապեսհաշտությանհամաձայնությանհիմանվրակատա-
րողականթերթստանալուհնարավորությունիցևստիպվածէ
լինելուդիմելդատարանհամաձայնությանկատարմանըպար-
տավորեցնելու պահանջով: Հարցված մասնագետներից մեկն
այսառնչությամբնշելէ,որթեպետայսառումովառկաէխնդիր,
սակայն,իրկարծիքով,գործնականումքիչհավանականէ6ամ-
սից երկար կատարում ենթադրող հաշտության համաձայնու-
թյուններիկնքումը:Սակայնհեղինակներըչենկարողհամաձայ-
նել նմանդիրքորոշմանը, քանի որպրակտիկայում հնարավոր
չէ բացառել ավելի երկար կատարման ժամկետ նախատեսող
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հաշտության համաձայնագրերի կնքումը, և առկա օրենսդրա-
կանկարգավորումներըսահմանափակումենարտադատական
հաշտարարությանկիրառելիությունը:

ԱյսառնչությամբառաջարկվումէՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րութ յան օ րենսգր քի 288-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սում 
«ըն թաց քում» բա ռից հե տո լրաց նել՝ «(իսկեթեհամաձայ
նագրի կատարումը տևում է վեց ամսից երկար, ապա՝
համաձայնագրովկատարմանհամարսահմանվածժամ
կետում,բայցոչավելի,քաներեքտարվաընթացքում)»:

1.2.2. Հաշ տա րար նե րի ռեեստ րի վար ման 
հիմնախն դի րը

Հաշտարարության մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն՝
արտոնագրվածհաշտարարներիռեեստրըվարում,նրանցծան-
րաբեռնվածության և մասնագիտացվածության հաշվառումն
իրականացնում է արդարադատության նախարարությունը
արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով: Արտո-
նագրված հաշտարարների ռեեստրըտեղադրված էարդարա-
դատությաննախարարությանկայքում8,սակայննրանցծանրա-
բեռնվածությանևմասնագիտացվածությանհաշվառմանկարգ
մինչ օրս սահմանված չէ: Նշված կարգիառկայությունը հատ-
կապեսէականէդատարանիկողմիցհաշտարարինշանակման
դեպքում, երբ, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս-
գրքի184-րդհոդվածի5-րդմասիհամաձայն,ընտրությանչափա-
նիշներենհենցմասնագիտացումնուծանրաբեռնվածութթյունը:

Այս խնդիրը բարձրաձայնել են և մի շարք հաշտարարներ,
որոնքնշելեննաևհետևյալխնդիրները՝

8.Տե՛սԱրտոնագրվածհաշտարարներիռեեստրըայստեղ.http://www.justice.am/page/582

http://www.justice.am/page/582
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	● Մասնագիտացմանուծանրաբեռնվածությանմասինտե-
ղեկություններիբացակայությանպատճառովհաշտարար
նշանակելիսդատարաններըհաճախստիպվածենլինում
կապվելարդարադատությաննախարարությանհետ՝հա-
մապատասխան տվյալները հնարավորինս ճշտելու հա-
մար, վերջինս էլանձնական կապերի միջոցովփորձում
էհաշտարարներիշրջանումհամապատասխանճշտում-
ներանել,ինչըգործընթացըդարձնումէսուբյեկտիվ:

	● Ռեեստրում հաշտարարների տվյալները միասնական
ձևաչափով չեն ներկայացված (օրինակ՝ ինքնակենսագ-
րականներըմիատեսակչեն),ինչըդժվարացնումէդրանց
համեմատությունը:

	● Որոշ հաշտարարներ պնդում են, որ ռեեստրը պետք է
վարվիհաշտարարներիինքնակառավարվողկազմակեր-
պությանկողմիցառանձինկայքում,այլոչթեարդարա-
դատությաննախարարությանկողմից՝իրկայքում:

Թեպետբոլորառաջարկներըսկզբունքորենընդունելիեն,սա-
կայն հաշտարարների ինքնակառավարվող կազմակերպու-
թյանկողմիցառանձինկայքիվարմանմասովառաջարկըայս
պահին,հեղինակներիկարծիքով,վաղաժամէիրագործել,քա-
նիորներկայումսկազմակերպությունըայսնպատակովչունի
բավարարռեսուրսներ:

Ըստայդմհեղինակներըառաջարկումեն,իկատարումնՀաշ-
տարարությանմասինօրենքի17-րդհոդվածի,սահ մա նել հաշ-
տա րար նե րի ծան րա բեռն վա ծութ յան և  մաս նա գի տաց վա-
ծութ յան հաշ վառ ման կարգ, ո րը կա պա հո վի ծան րա բեռն-
վա ծութ յան հնա րա վո րինս լիար ժեք ար ձա նագ րում ու 
հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի հա սա նե լիութ յուն դա տա-
րան նե րի հա մար, ինչ պես նաև գործ նա կա նում ներդ նել 
հաշ տա րար նե րի ռեեստ րի վար ման առ ցանց հար թակ:
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1.2.3.  Հաշ տա րար նե րի նշա նակ ման ըն թա ցա կար գը

	● Մի շարք մտահոգություններ են հնչել դատարանների
կողմից հաշտարարների նշանակման ընթացակարգի
վերաբերյալ: Մասնավորապես բարձրացվել են հետևյալ
հարցերը.

	● Չկանհստակընթացակարգեր,թեդատավորնինչպեսէ
ընտրումևնշանակումհաշտարարին:Հեղինակներնայս
առումովարձանագրումեն,որքաղաքացիականդատա-
վարությանօրենսգիրքըսահմանումէնշանակմանընդ-
հանուրկարգու չափանիշներ,որոնքայսպահինգործ-
նականումլիարժեքչենկիրառվումռեեստրիոչ լիարժեք
լինելու և ծանրաբեռնվածության ու մասնագիտացվա-
ծության հաշվառման կարգի բացակայության պատճա-
ռով: Ուստի ներկայումս հնարավոր չէ գնահատել այս
հարցիարդիականությունը:

	● Առաջարկվել է ներդնել հաշտարարների նշանակման
ինքնակարգավորվող և ինքնաշխատ կառավարվող հա-
մակարգ (ինչպես կատարվել է սնանկության կառավա-
րիչներիհամար):Ընդհանուրառմամբողջունելովնման
մոտեցումը՝հեղինակներնայնառաջարկումենդիտար-
կելորպեսերկարաժամկետնպատակ,որըպետքէհա-
ջորդի հաշտարարների ռեեստրի համակարգի լիարժեք
ներդրմանը:

	● Հստակ կարգավորված չէ այն հարցը, թե արդյոք կող-
մե՞րնենպարտավորորոշակիժամկետումկապհաստա-
տելդատարանիկողմիցնշանակվածհաշտարարիհետ,
թե՞հաշտարարը՝կողմերիհետ:Գործնականումհաճախ
հաշտարարնէստիպվածլինումկապհաստատելկողմե-
րիհետուհամոզելնրանցհանդիպելիրհետ:Ընդորում՝
դատարանները փաստացի նշանակված հաշտարարին
չենտրամադրումկողմերիկոնտակտայինտվյալներըկամ



34

գործինյութերը,ինչնէապեսբարդացնումէկողմերիհետ
կապհաստատելնուգործինծանոթանալուընթացքը:

	● Հարցվածհաշտարարներիցոմանքնշելեննաևժամկետ-
ներիմասովխնդիր:Մասնավորապեսնշվելէ,որհաճախ
դատարանիկողմիցհաշտարարությանհամարսահման-
վումէկարճժամկետ(օրինակ՝2շաբաթ),որըբավարար
չիլինումկողմերինգտնելու,գործինծանոթանալուևբուն
հաշտարարություն իրականացնելու համար: Միևնույն
ժամանակհեղինակներըցանկանումենարձանագրել,որ
հաշտարարինշանակմանվերոգրյալխնդիրներիլուծման
պարագայում (գործի նյութերի պատշաճ տրամադրում,
կողմերի կոնտակտայինտվյալներիապահովումևայլն)
գործնականում հնարավոր է նշանակված ժամկետների
խնդիր չառաջանա՝ միաժամանակ հաշվի առնելով այն
հնարավորությունը,որկողմերըկարողենհամատեղմիջ-
նորդելդատարանին՝երկարաձգելուայդժամկետըմինչև
վեցամիստևողությամբ:

	● Որոշհաշտարարներխնդիրենտեսնումայնառումով,որ
գործիվաղփուլումհաշտարարությաննշանակմանդեպ-
քում հաշտարարը զրկված է լինում որոշ ապացույցներ
ձեռք բերելու հնարավորությունից, օրինակ՝ եթե դրանց
համարանհրաժեշտ է նշանակելփորձաքննություն: Սա-
կայն հեղինակներն այս մտահոգությունը հիմնավոր չեն
համարում,քանիորփորձաքննությունկարելիէպատվիրել
նաև կողմերի նախաձեռնությամբ, և հաշտարարությունը
չի ենթադրում դատարանի աջակցություն ապացույց-
ներիստացմանհարցում:Միաժամանակդատարանները
պետքէգնահատենփորձաքննությանարդյունքներիկամ
այլ ապացույցների կարևորությունը հաշտարարության
հաջողիրականացմանհամարևապահովենդրանքմինչ
հաշտարարությաննշանակումը, եթեդակարող է զգա-
լիորենազդելհաշտարարությանհաջողությանվրա:
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Բարձրացվածխնդիրներիառնչությամբառաջարկներենհնչել
օրենսդրականմակարդակովհստակեցնելուհաշտարարինշա-
նակմանընթացակարգը՝սահմանելովորոշակիժամկետներու
պարտավորություններ հաշտարարի և կողմերի հանդիպման
մասով՝նախատեսելովկողմերիտվյալներիուգործինյութերի
տրամադրմանընթացակարգերուպայմաններ:

Նաևնշվելէ,որանհրաժեշտէդատավորներինհստակուղե-
ցույցներտրամադրելևնրանցշրջանումխթանելվեճերըհաշ-
տարարությանուղարկելը՝հաշվիառնելով,որդատարանների
դերըհաշտարարությանինստիտուտիկայացմանևզարգաց-
մանգործընթացումկարողէչափազանցմեծլինել:

Հիմնվելովբարձրաձայնվածխնդիրներիուառաջարկներիվրա՝
հեղինակներըառաջարկումենՀՀքաղաքացիականդատավա-
րությանօրենսգրքով(հավանաբար184-րդհոդվածիլրացման
կամնոր՝184.1հոդվածիներառմանմիջոցով)սահմանել.

	●  Հաշ տա րա րութ յուն նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը, 
ինչ պես նաև կող մե րի՝ դա տա րա նի տրա մադ րու-
թյան տակ ե ղած կոն տակ տա յին տվյալ նե րը (նե րառ-
յալ, հնա րա վո րութ յան դեպ քում, հե ռա խո սա յին հա-
մար նե րը), ինչ պես նաև հայ ցա դի մու մի ու հայ ցա դի-
մու մի պա տաս խա նի պատ ճեն նե րը տրա մադր վում 
են հաշ տա րա րին:

	●  Հաշ տա րա րը ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա լու գոր ծի 
նյու թե րին:

	●  Կող մե րը պար տա վոր են հաշ տա րա րութ յուն նշա-
նա կե լու մա սին ո րո շու մը ստա նա լու պա հից 10-օր-
յա ժամ կե տում ներ կա յա նալ հաշ տա րա րի գրա սեն-
յակ կամ այլ կերպ հա մա ձայ նեց ված ե ղա նա կով կապ 
հաս տա տել հաշ տա րա րի հետ:
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Բացիդրանից՝առաջարկվումէ.

	● Աշ խա տանք տա նել դա տա վոր նե րի հետ (վե րա պատ-
րաս տում նե րի, կլոր սե ղան նե րի և ն ման այլ գոր ծիք-
նե րի կի րառ մամբ)՝ վեր ջին նե րիս ներ կա յաց նե լու 
հա մար հաշ տա րա րութ յան էութ յու նը, դրա ա ռա-
վե լութ յուն նե րը, ինչ պես նաև քա ջա լե րե լու հա մար 
հաշ տա րա րութ յան նշա նա կու մը ու դրա հա մար բա-
վա րար ժա մա նակ տրա մադ րե լը (օրենքով սահման-
վածեռամսյաժամկետիսահմաններում):

1.2.4. Հաշ տա րար նե րի ո րա կա վո րում և  
արտոնագ րում

«Հաշտարարության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ
մասիհամաձայն՝հաշտարարներիորակավորմանհանձնաժո-
ղովիձևավորման,գործունեության,որակավորումըշնորհելու
ևորակավորմանվկայագիրտրամադրելուկարգըսահմանումէ
ՀՀկառավարությունը:ՀՀվարչապետի2018թ.օգոստոսի22-ի
««Հաշտարարությանմասին»և«Արդարադատությանակադե-
միայիմասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքումլրա-
ցումներև փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք-
ների կիրարկումնապահովող միջոցառումները հաստատելու
մասին» N 1120-Ա որոշման համաձայն՝ «Հաշտարարության
որակավորմանհանձնաժողովիձևավորման,գործունեության,
որակավորումը շնորհելու և որակավորման վկայագիր տրա-
մադրելու կարգըսահմանելուևՀՀկառավարության2015թ.
հուլիսի2-իN720-Նորոշումըուժըկորցրածճանաչելումասին»
ՀՀկառավարությանորոշմաննախագիծըպետքէՀՀվարչա-
պետիաշխատակազմներկայացվեր2018թ.նոյեմբերին,սա-
կայնայնմինչօրսչիընդունվել,ինչիհետևանքովհնարավորչէ
իրականացնելհաշտարարներիարտոնագրում:

Փաստացի,Հայաստանումհաշտարարներարտոնագրվել(որա-
կավորվել)ենմիայնմեկանգամ՝մոտ5տարիառաջ,որիցհետո
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հաշտարարներիգրեթեկեսըչիզբաղվելհաշտարարությամբ,
իսկմյուսմասնէլայնչիիրականացնումորպեսհիմնականաշ-
խատանք:

Ըստայդմ, հաշտարարությամբ հետաքրքրված անձանց ներ-
գրավելունպատակովանհ րա ժեշտ է ըն դու նել  Հաշ տա րա-
րութ յան ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ձևա վոր ման, 
գոր ծու նեութ յան, ո րա կա վո րու մը շնոր հե լու և  ո րա կա-
վոր ման վկա յա գիր տրա մադ րե լու կարգ ու կազ մա կեր պել 
հաշ տա րար նե րի ո րա կա վո րում:

Ընդ որում՝ մի շարք հաշտարարներ մտահոգություններ են
հայտնել նախկինումորակավորմանվերաբերյալ օրենքիպա-
հանջների առնչությամբ: Մասնավորապես հնչել են հետևյալ
մտահոգությունները.

	● Նախկինում որակավորման քննությունը բաղկացած էր
սոսկ օրենսդրական կարգավորումների իմացությունը
ստուգող հարցերից: Հաշվի առնելով, որ հաշտարարու-
թյունըպահանջում է հմտություններ, որոնք որևէ կապ
չունենօ րենսդ րութ յան ի մա ցութ յան հետ, այս ա ռու-
մով ա ռա ջարկ ներ հնչե ցին ո րա կա վոր ման քննու-
թյան շրջա նա կում նե րա ռել փորձ նա կան գոր ծեր 
(case-study), որոնք վերջիններս կլուծեն, ինչ պես նաև 
հաշ տա րա րութ յան սի մուլ յա ցիա ներ(mockmediation),
որոնցշրջանակումթեկնածուներըկցուցադրենհաշտա-
րարության և բանակցություններ անցկացնելու իրենց
հմտությունները:Այսմոտեցմանօգտին,ըստհարցված-
ների,խոսումէնաևհաշտարարներիորակավորմանլա-
վագույն միջազգային փորձը: Հեղինակներն ընդհանուր
առմամբ համամիտ են այս առաջարկին, սա կայն դրա 
կի րառ մա նը պետք է մո տե նալ դրա ի րա գոր ծե լիու-
թյունն ա ռա վել ման րա մասն գնա հա տե լուց հե տո:

	● Որակավորմանհանձնաժողովըբաղկացածէնախարա-
րության ներկայացուցիչներից, նախկին ու ներկա դա-
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տավորներից, մեկ հոգեբանից, մեկ իրավաբանգիտնա-
կանից և ընդամենը մեկ հաշտարարից: Այս մոտեցումը
բավականաչափ հաշվի չի առնում հաշտարարության
էական տարբերությունը դատավարությունից ու իրա-
վաբանականայլ գործունեությունից և չի ա պա հո վում 
հաշ տա րար նե րի բա վա րար ներ կա յաց վա ծութ յուն 
ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վում: Որոշ հաշտարար-
ներընդգծեցիննաևմիջազգայինփորձագետներիևհաշ-
տարարների ներգրավվածության ցանկալի լինելը, սա-
կայն վերջինս տեխնիկապես խնդրահարույց է, ու ըստ
այդմխնդրահարույց է նմանպահանջներառել իրավա-
կանակտում:

	● Նախկին դատավորների՝ որպես հաշտարարների թեկ-
նածուների թեստավորումից ազատված լինելու հանգա-
մանքըկրկինհաշվիչիառնումհաշտարարությանէական
տարբերությունըդատավարությունից:Այսառումովհեղի-
նակներնարձանագրումեն,որնախկինդատավորներին,
ինչպես նաև իրավաբան գիտնականներին քննությունից
ազատելըմիանգամայնհիմնավորէայնպարագայում,երբ
քննությունըհիմնվածէիրավականգիտելիքներիստուգ-
մանվրա(ինչպեսորդաեղելէնախկինում):Սակայնհեղի-
նակներընախկինդատավորներինքննությունիցազատե-
լումոտեցումըհամարումենհիմնավոր:Այննաևհամա-
հունչէայսոլորտումմիջազգայինպրակտիկային:

1.2.5. Հաշ տա րար նե րի վե րա պատ րաս տում

Հարցվածներիմիմասըբարձրացրեցհաշտարարներիվերա-
պատրաստմանհարցը:Մասնավորապես,թեպետՀաշտարա-
րությանմասինօրենքի18-րդ հոդվածընախատեսումէհաշ-
տարարներիամենամյապարտադիր վերապատրաստումներ՝
նվազագույնը 24 ակադեմիական ժամ ընդհանուր տևողու-
թյամբ,սակայնմինչօրսնմանվերապատրաստումներչենիրա-
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կանացվել:Արդյունքումհաշտարարներըկարիքունենորակյալ
վերապատրաստումների,որոնք,սակայն,չենիրականացվում:
Այսիրավիճակըպայմանավորվածէհաշտարարներիինքնա-
կարգավորվողկազմակերպությանֆինանսականռեսուրսների
ուներքինկարողություններիպակասով,քանզիայդկազմակեր-
պությանվրաէդրվածվերապատրաստումներըկազմակերպե-
լուպարտականությունը: Այսխնդիրը միջնաժամկետ լուծելու
համար հաշ տա րար նե րի ինք նա կար գա վոր վող կազ մա-
կեր պութ յա նը անհ րա ժեշտ է ա ջակ ցութ յուն վե րա պատ-
րաս տում նե րի կազ մա կերպ ման հար ցում, այդ թվում՝ մի-
ջազ գա յին փորձ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի ներգ րավ մամբ:

Որպեսլրացուցիչմեկնաբանություն՝նշվելէհաշտարարության
վերաբերյալ հայերեն գրականության բացակայությունը, ինչը
լրացուցիչ խոչընդոտ է որակավորման բարձրացման ու հաշ-
տարարությանզարգացմանհամար:Հարկէնշել,որդաինքնին
կարողէլուրջխոչընդոտլինելհաշտարարությանոլորտումմաս-
նագիտականկրթությանուգիտելիքներիտարածմանհամար:

1.2.6. Հաշ տա րա րի վար քագ ծի և  հաշ տա րա րութ յան 
կա նոն նե րի բա ցա կա յութ յու նը 

Հաշտարարության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի
համաձայն՝հաշտարարներիինքնակարգավորվողկազմակեր-
պությունըպետքէսահմանիհաշտարարիվարքագծիկանոն-
ների մանրամասները, իսկ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը
ենթադրում է, որ հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազ-
մակերպությունը նաևպետք է հաստատիհաշտարարության
կանոններ:Սակայննշվածկանոններըմինչօրսչենհաստատ-
վել: Այս խնդիրը ևս կապ ունի հաշտարարների ինքնակար-
գավորվողկազմակերպությանժողովիքվորումի,ինչպեսնաև
դրա ռեսուրսների ու կարողությունների հետ, և այն հնարա-
վորինս սեղմ ժամկետներում լուծելու համար անհրաժեշտ է
ա ջակ ցել հաշ տա րար նե րի ինք նա կար գա վոր վող կազ մա-
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կեր պութ յա նը (այդ թվում՝ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե-
րի ներգ րավ մամբ) հաշ տա րա րի վար քագ ծի կա նոն նե րի 
ման րա մաս ներն ու հաշ տա րա րութ յան կա նոն նե րը մշա-
կե լու հար ցում:

1.2.7. Օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րում կնքված 
հաշտութ յան հա մա ձայ նութ յուն նե րի 
կիրառում

Հայաստանում օրենսդրորեն կարգավորված չեն նաև օտար-
երկրյապետություններումարտադատականկարգովկնքված
հաշտությանհամաձայնություններիհաստատմանևկատար-
ման հետ կապված հարցերը: Հաշվիառնելով նաևայն հան-
գամանքը,որՀայաստանիՀանրապետությունը26.09.2019թ.
ստորագրել է «Մեդիացիայի արդյունք հանդիսացող` վեճերի
կարգավորման վերաբերյալ միջազգային համաձայնագրերի
մասին»Միավորվածազգերիկազմակերպությանկոնվենցիան
(որը, սակայն, սույն զեկույցը կազմելու պահին դեռ չի վավե-
րացվել), անհրաժեշտ է նաև ՀՀ օրենսդրությունը համապա-
տասխանեցնելկոնվենցիայիդրույթներին,ինչպեսևապահովել
կոնվենցիայի վավերացումը: Քանի որայս հարցը ընդհանուր
առմամբ դուրս է հետազոտության շրջանակից (կապված չէ
Հայաստանում հաշտարարության զարգացման հետ), հեղի-
նակներըայսմասովհատուկառաջարկներչեններկայացնում:

1.2.8. Դա տա րան նե րի կող մից վե ճի կող մե րի 
ուղղոր դու մը հաշ տա րա րութ յան 

ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի167-րդհոդ-
վածի1-ինմասի6-րդկետիհամաձայն՝դատարանըպարտավոր
էպարզել՝արդյոքգործինմասնակցողանձինքչե՞նցանկանում
վեճըլուծելհաշտարարությանմիջոցով՝պարզաբանելովհաշ-
տարարությանէությունը:Հաշտարարներիցշատերըբարձրա-
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ձայնումեն,որթեպետդատարաններըմշտապեսհարցնումեն
կողմերինհաշտարարությանմիջոցովվեճըլուծելուցանկության
մասին, սակայն քիչ թվով դատավորներ են ժամանակ հատ-
կացնում՝բացատրելուկողմերին,թեորնէդատավարության
ևհաշտարարությանտարբերությունը,ինչառավելություններ
կտակողմերինհաշտարարությունը:Այսխնդրիմասովմիքա-
նիհնարավորպատճառներեննշվում.

	● Դատավորներըլուրջչենընդունումհաշտարարությունը՝
որպեսՎԱԼմիջոց:

	● Առկա է մասնագիտական «մրցակցություն». ենթադրա-
բարկաթյուրկարծիք,որեթեդատավորըչիկարողհաշ-
տեցնելկողմերին,ապաչիկարողանանաևհաշտարարը:

	● Հաշտարարության էությունը պարզաբանելու պարտա-
վորության բովանդակությունը հստակ սահմանված չէ,
ինչպեսնաևնախատեսված չէայն չկատարելուհամար
որևէպատասխանատվությունդատավորներիհամար:

Որպես հնարավոր լուծում՝ առաջարկվում է ներդ նել (օ րի-
նակ՝ բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի մի ջո ցով) պարզ 
ու մատ չե լի լեզ վով շա րադր ված տե ղե կատ վա կան թեր-
թիկ կամ ու ղե ցույց հաշ տա րա րութ յան ու դրա ա ռա վե-
լութ յուն նե րի վե րա բեր յալ, ո րը դա տա վոր նե րը կկի րա ռեն 
վե ճի կող մե րին հաշ տա րա րութ յան էութ յու նը պար զա բա-
նե լու հա մար:

1.2.9. Հաշ տա րար նե րի ինք նա կառավարվող  
կազմա կեր պութ յան (ան)(ան)(ան)(ան) (ան) 
(ան)արդյունավետության հար ցը

Օրենսդրականուիրավակիրառպրակտիկայիայլխնդիրներից
զատծառացած է հաշտարարների ինքնակառավարվող կազ-
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մակերպության (Հաշտարարների ԻԿԿ) արդյունավետության
խնդիրը:

Հարցված հաշտարարներն այս առումով նշել են մի շարք
օրենսդրականուգործնականխնդիրներ:

Նշվածխնդիրներից առանցքայինը վերաբերում է որոշումների
կայացման անկարողությանը քվորումի բացակայության պատ-
ճառով: Օրենքի համաձայն՝ Հաշտարարների ԻԿԿ նիստերին
քվորումապահովելու համարանհրաժեշտէառնվազնանդամ-
ների կեսի ներկայությունը: Միաժամանակ,արտոնագրված յու-
րաքանչյուր հաշտարար, համաձայն Հաշտարարության մասին
օրենքի20-րդհոդվածի,ինքնաբերաբարդառնումէՀաշտարար-
ներիԻԿԿանդամ: Հաշվիառնելով, որ ներկայումսարտոնա-
գրվածհաշտարարներիզգալիմասըփաստացիհետաքրքրված
չէուչիզբաղվումհաշտարարությամբ՝վերջինշրջանումորո-
շումկայացնելուհամարչիհավաքվումանհրաժեշտանդամների
քանակ քվորումնապահովելու համար: Արդյունքում Հաշտա-
րարների ԻԿԿ-ն փաստացի չի կարող որոշումներ կայացնել,
ընդհուպ մինչև խնդիր ունի ընտրելու նոր նախագահ, քանի
որչկաքվորումնախագահիընտրությանևնշանակմանկարգ
հաստատելուևնախագահընտրելուհամար:

ԱյսառնչությամբառաջարկներենհնչելՀաշտարարներիԻԻԿ-ին
անդամակցությունըդարձնելոչպարտադիր,քվորումըևորո-
շումների կայացման հարցում օրենսդրական պահանջները
դարձնելավելիճկունկամսահմանել,որանհարգելիպատճա-
ռովժողովներին չներկայանալըկարողէհանգեցնելպատաս-
խանատվության,ընդհուպմինչևանդամությանկասեցման:

Հեղինակներիկարծիքովանդամակցությանպարտադիրլինելը
ինքնակառավարվող կազմակերպությանգործունեության էա-
կանպայմանէ:Ինչվերաբերումէքվորումիշեմինվազեցմանը,
ապա այն դեմ է նման կազմակերպությունների գործունեու-
թյանառանցքայինդերունեցողներքինժողովրդավարության
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սկզբունքին: Միաժամանակ, հեղինակները կարծում են, որ
հաշտարարիարտոնագրիկասեցումըպետքէլինիծայրահեղ
քայլ: Ուստի հեղինակները, որպես խնդրի առավել օպտիմալ
լուծում, առաջարկում են Հաշ տա րա րութ յան մա սին օ րեն-
քի 21-րդ  հոդ վա ծում կա տա րել լրա ցում, հա մա ձայն ո րի՝ 
ընդ հա նուր ժո ղո վի քվո րու մը ո րո շե լիս ան դամ նե րի թվի 
հաշ վար կում հաշ վի չեն առն վում այն ան դամ նե րը, ո րոնք 
ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի (ո րի մա սին նման ան դա մը 
պետք է գրա վոր ծա նու ցի կազ մա կեր պութ յա նը ող ջա միտ 
ժամ կե տում) չեն մաս նակ ցել նա խորդ եր կու ընդ հա նուր 
ժո ղո վի նիս տե րին:

Միաժամանակ,հաշվիառնելով, որզգալիքանակիարտոնա-
գրված հաշտարարներ փաստացի չեն զբաղվում հաշտարա-
րությամբ,հեղինակներըառաջարկումեն  Հաշ տա րա րութ յան 
մա սին օ րեն քի 16-րդ  հոդ վա ծում կա տա րել լրա ցում, հա-
մա ձայն ո րի՝ հաշ տա րար նե րը կա րող են կա սեց նել ի րենց 
կար գա վի ճա կը սե փա կան դի մու մով (օրինակ՝եթեչեննա-
խատեսումզբաղվելհաշտարարությամբ):
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Անվ ճար հաշ տա րա րութ յան խնդի րը

ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի184-րդհոդ-
վածի 2-րդ մասի համաձայն՝ եթե մեծ է վեճը հաշտությամբ
ավարտելու հավանականությունը, ապա դատարանն իր նա-
խաձեռնությամբմեկանգամկարողէնշանակելմինչև4ժամ
անվճար հաշտարարություն: Օրենքով, սակայն, սահմանված
չէայդանվճարհաշտարարությանֆինանսավորմանորևէմե-
խանիզմ:Պարզչէնաև,թեյուրաքանչյուրհաշտարարարդյոք
պարտավորէիրականացնելնմանանվճարհաշտարարություն,
ևեթեայո,ապաառավելագույնըգումարայինքանիժամ:

Հարցվածորոշմասնագետներպնդումեն,որանվճարհաշտա-
րարության իրականացումը հաշտարարների կողմիցանհրա-
ժեշտէոլորտիզարգացմանհամար,ևհաշտարարներնիրենք
պետքէշահագրգռվածլինենինստիտուտիզարգացմաննպա-
տակովանվճարաշխատանքկատարելու:Հնչելէնաևկարծիք,
որհաշտարարիկողմիցգործիևդրաընթացքիճիշտկառա-
վարման պարագայում յուրաքանչյուր դեպքում հաշտարարն
անվճար4ժամիցբացինաևկիրականացնիվճարովիհաշտա-
րարություն: Մասնավորապես կարծիքի հեղինակը նշել է, որ,
որպեսկանոն,միքանիժամանհրաժեշտէգործինծանոթա-

1.3. ԱՆՎ ՃԱՐ 
ՀԱՇ ՏԱ ՐԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ 
ԵՎ  ՊԱՐ ՏԱ ԴԻՐ 
ՀԱՇ ՏԱ ՐԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ 
ՆԵՐԴ ՐՈՒՄ
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նալու,կողմերիհետկապհաստատելուունախնականքննար-
կումների համար, և բուն հաշտարարությունը հիմնականում
կիրականացվիարդենիսկվճարովիհիմունքներով:

Սակայնհարցվածհաշտարարներիմեծամասնությունըխնդրա-
հարույցէհամարումանվճարհաշտարարությանինստիտուտը:
Նշվում է, որ հաշտարարներինփաստորենպարտադրվում է
աշխատել առանց որևէ վարձատրության, ինչը հակասում է
ինչպես աշխատանքի ընտրության ազատության, այնպես էլ
արդարացի վարձատրության և հավասարության սկզբունք-
ներին (օրինակ՝ հանրային պաշտպանի ինստիտուտի շրջա-
նակում ներգրավված հանրային պաշտպանի աշխատանքի
համարպետականֆինանսավորմանմեխանիզմներկաննա-
խատեսված): Բացիայդ՝ որոշ հարցվածներ նշել են, որ վեճի
կողմերըմեծդժվարությամբենընկալում,որանվճար4ժամը
ներառումէգործինծանոթանալուևկազմակերպականհարցե-
րովզբաղվելուժամանակահատվածը:Փոխարենըկողմերըհա-
մարումեն,որ4ժամըվերաբերումէմիայնանմիջապեսիրենց
մասնակցությամբաշխատանքին:Ըստայդմհնչելէառաջարկ,
որկողմերիհամարանվճարհաշտարարությանմասովպետքէ
տրամադրվիպետականսուբսիդավորում:

Ամենդեպքում հարկ էարձանագրել, որանվճարհաշտարա-
րության հարցը խնդրահարույց է հաշտարարների համար և
խոչընդոտում է ոլորտի զարգացումը՝ դրդելով հաշտարարնե-
րինխուսափելու դատարանի նախաձեռնությամբ հաշտարա-
րությանիրականացումից:

 Պար տա դիր հաշ տա րա րութ յան ներդր ման                              
հնա րա վորութ յու նը

Միշարքհարցվածներնշեցին,որհաշտարարությունըառավել
արդյունավետզարգացնելուհամարանհրաժեշտէսահմանել
հաշտարարությանպարտադիրպահանջորոշտեսակիվեճե-
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րով,ինչըբավարարպահանջարկկստեղծիհաշտարարության
հանդեպ՝արդյունքումխթանելովդրազարգացումը:

Միաժամանակ կան նաև նման մոտեցման դեմ արտահայտ-
վածներ,որոնցկարծիքովՀայաստաննիվիճակիչէանցնելու
պարտադիրհաշտարարությանհետևյալպատճառներով.

	● Ներկայումսհաշտարարներիթիվը(արտոնագրվածհաշ-
տարարներից ընդամենը 25-30-ն են ներկայումս զբաղ-
վում հաշտարարությամբ, այն էլ՝ ոչ որպես հիմնական
ուղղություն)չիբավարարումմեծպահանջարկը:Ավելին՝
նույնիսկեղածհաշտարարներիշրջանումառկաէորա-
կավորմանխնդիր:

	● Չկան վերապատրաստման դասընթացներ առկա հաշ-
տարարներիհամար:

	● Ներկայումսչկահաշտարարներիընտրությանհստակև
համակարգված մեխանիզմ, որով հաշվի կառնվեն հաշ-
տարարիմասնագիտացումըևծանրաբեռնվածությունը:

	● Առկակարգավորումներնարդենիսկթույլենտալիսդա-
տարաններին վեճի լուծման համար նշանակել դատա-
րանիկողմիցպարտադրվածհաշտարարություն,ուստի
դասականիմաստովպարտադիրհաշտարարությանինս-
տիտուտիներդրմանանհրաժեշտությունչկա:Բավարար
կլինի, որ դատավորները համապատասխան լիազորու-
թյունըճիշտևտեղինօգտագործեն:

	● Չկան ֆինանսական խթաններ, որոնք կդրդեն որակյալ
մասնագետներին կենտրոնանալու հաշտարարության
վրաևայնդարձնելուիրենցգործունեությանհիմնական
ուղղություն:

	● Պարտադիր հաշտարարությունը հնարավոր չի լինի
առանցպետականֆինանսավորման:
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	● Հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպու-
թյունըդեռարդյունավետչիգործում,միաժամանակոլոր-
տըչունիպետականբավականաչափաջակցություն:

Հարցումներիարդյունքումստացվածպատասխաններիցկա-
րելիէեզրակացնել,որպարտադիրհաշտարարությունըկա-
րող էարդյունավետմիջոց լինել հաշտարարությանզարգաց-
մանհամար,սակայնմիայնայնդեպքում,եթեդրաննախորդեն
մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունում և գործնա-
կան բարեփոխումներ: Մասնավորապես խոսքը հաշտարար-
ների որակավորման կարգի ընդունման ու ներդրման, հաշ-
տարարների ռեեստրի լիարժեք ներդրման, հաշտարարների
վերապատրաստումներիապահովման, ինչպես նաևհաշտա-
րարներիինքնակարգավորվողկազմակերպությանկայացման
համարանհրաժեշտպետականաջակցությանմասինէ:

Այսառումով հարկ է նշել, որպարտադիր հաշտարարությու-
նըվերջինտարիներինբավականինլայնտարածումէստացել
զգալիթվովերկրներում:ԻնչպեսնշելէԵվրոպականմիության
խորհրդարանի իրավական հարցերով հանձնաժողովը՝ պար-
տադիր հաշտարարությունը կարող է դրական ազդեցություն
ունենալդատավարությանժամկետներնուպետությանծախ-
սերը նվազեցնելու հարցում9: Այսառումով նշվում է, որանհ-
րաժեշտէհաշվարկել,թեորքանէհնարավորլինելուկրճատել
ժամկետներնուծախսերը,ինչպեսնաևորպեսքաջալերողմե-
խանիզմկիրառելպետությանկողմիցվեճիհետկապվածորոշ
ծախսերհատուցելուհնարավորությունը:

Որոշ երկրներ պարտադիր հաշտարարության պահանջ են
ներդրելվեճերիլայնշրջանակիհամար(մասնավորապեսԻտա-
լիանու Հունաստանը), սակայնայդպիսի մոտեցումը հաճախ

9. Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens’ rights and
ConstitutionalAffairs, LegalAffairs, “Quantifying the cost of not usingmediation-a data
analysis”
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քննադատվումէև գործնականումխնդիրներէառաջացնում
(ընդհուպ մինչև համապատասխան դրույթների սահմանադ-
րականությանվիճարկում):

Պարտադիրհաշտարարություններդրածերկրներիմեծմասն
այնկիրառումէսահմանափակոլորտներում:Այսպես՝հաշտա-
րարությունը դատարանդիմելուպարտադիր նախապայման է
Ֆրանսիայում,ՄիացյալԹագավորությունումևԼիտվայում(ըն-
տանեկան վեճեր), Իսպանիայում (աշխատանքային վեճեր):
Որպես կանոն՝ պարտադիր հաշտարարության համար սահ-
մանվածժամկետըայսերկրներումչիգերազանցում3ամիսը,
որիցհետոկողմերըազատենդիմելուդատարան10:

Ընդհանուր առմամբ հիմնական ոլորտները, որտեղ կիրառ-
վումէպարտադիրհաշտարարություն,ընտանեկանուաշխա-
տանքայինվեճերնեն,ինչպեսնաևհարևանայինվեճերը:Ընդ
որում՝ հաշվիառնելով, որաշխատանքային վեճերի մի մասի
համար(աշխատանքայինպայմանագրիփոփոխման, լուծման
ևաշխատողինկարգապահականպատասխանատվությանեն-
թարկելուհետկապվածվեճեր)ՀՀօրենսդրությամբարդենիսկ
սահմանվածենքննությանկարճժամկետներ,իսկդատական
ծախսերըէականչեն,ուստիՀայաստանիպարագայումտեսա-
կանորենկարողէքննարկվելպարտադիրհաշտարարության
ներդրումըընտանեկանվեճերով(բացառությամբալիմենտնե-
րիբռնագանձմանպահանջների):

Միաժամանակհարկէնշել,որմիշարքերկրներպարտադիր
հաշտարարությանփոխարենկիրառումենհաշտարարիհետ
կարճատևպարտադիրտեղեկատվականհանդիպմանպրակ-
տիկա,որըթույլէտալիսվեճիկողմերինարագկողմնորոշվել
և գնահատել՝ արդյոք իրենց միջև առկա վեճը առհասարակ

10. European Handbook for Mediation Lawmaking, EUROPEAN COMMISSION FOR
THEEFFICIENCYOFJUSTICE(CEPEJ),Asadoptedatthe32thplenarymeetingofthe
CEPEJ,Strasbourg,13and14June2019,pp.53-57.
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ենթակա է լուծման հաշտարարության միջոցով11: Բացի այդ՝
նման տեղեկատվական հանդիպումները կարող են որոշակի
չափով լուծել դատարանների կողմից հաշտարարության էու-
թյունըկողմերինբացատրելուխնդիրները:

Ելնելովվերոգրյալից՝հեղինակներնառաջարկումեն.

	● Հ րա ժար վել անվ ճար 4 ժամ հաշ տա րա րութ յու-
նից՝ փո խա րե նը սահ մա նե լով հաշ տա րա րի հետ 
պար տա դիր անվ ճար տե ղե կատ վա կան հան-
դիպ ման պա հանջ բո լոր այն դեպ քե րում, ե թե 
առ կա է ող ջա միտ հա վա նա կա նութ յուն վե ճը 
հաշ տութ յամբ ա վար տե լու:

	●  Հաշ տա րա րութ յան հա մա կար գի լիար ժեք ներ-
դրու մից հե տոդի տար կել մինչև 1 ա միս ժամ կե-
տով պար տա դիր հաշ տա րա րութ յան պա հանջ 
(որ պես դա տա րան դի մե լու նա խա պայ ման) ըն-
տա նե կան վե ճե րով (բա ցա ռութ յամբ ա լի մենտ-
նե րի բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի):Միաժամա-
նակ,այսպահանջի կատարումից կողմերը կարող
ենազատվելդատարանիորոշմամբ՝ելնելովկողմե-
րիգույքայինդրությունից:

11. European Handbook for Mediation Lawmaking, EUROPEAN COMMISSION FOR
THEEFFICIENCYOFJUSTICE(CEPEJ),Asadoptedatthe32thplenarymeetingofthe
CEPEJ,Strasbourg,13and14June2019,p.55.
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Հարցված մասնագետների մեծ մասը հակված է այն մտքին,
որՀՀ-ումարբիտրաժիզարգացմանցածրմակարդակըպայ-
մանավորվածէոչայնքանօրենսդրական,որքանգործնական
խնդիրներով:Դրանցթվումառաջնահերթ նշվում ենարբիտ-
րաժի նկատմամբ վստահության պակասը, արբիտրաժային
հաստատությունների գործունեության մասին իրազեկվածու-
թյանպակասը,ինչպեսնաևայդհաստատություններիոչբա-
վարարկայացածլինելնուդրանցկազմումորակավորված,այդ
թվում՝ միջազգայինփորձունեցողմասնագետներիոչ բավա-
րար ներգրավվածությունը: Հնարավոր օբյեկտիվ պատճառ-
ներիցանկումնշվումէՀՀ-իտնտեսապեսոչբավականաչափ
զարգացածլինելը:Այսառումովնշվումէ,որարբիտրաժըպա-
հանջվածՎԱԼմեխանիզմնէտնտեսապեսհզորևզարգացած
գործարարմիջավայրունեցողերկրներում,որտեղարբիտրա-
ժիցօգտվողպոտենցիալհաճախորդներըգիտակցումենդրա
արդյունավետությունը և առավելությունները, մինչդեռ նույնը
չենքկարողասելՀՀգործարարմիջավայրիմասին:Հարցված-
ներընշելեննաևորոշտեխնիկականխնդիրներ:

Քանի որ թե՛խնդիրները, թե՛ դրանց լուծման ճանապարհնե-
րըփոխկապակցվածեն,ստորևխմբավորվածներկայացնում
ենքնախխնդիրները,այնուհետև՝դրանց լուծմանհնարավոր
ուղիները:

2.1. ԱՐ ԲԻՏ ՐԱԺ
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2.1.1. Ար բիտ րա ժի զար գաց ման խո չըն դոտ ներ

Ի րա զեկ վա ծութ յան պա կաս

Մասնագետներիմեծամասնությունըարբիտրաժիզարգացման
էականխոչընդոտներիցէհամարումիրազեկվածությանպա-
կասը:Առաջինհերթինհասարակության,սակայնորոշչափով
նաևիրավաբաններիշրջանումցածրէիրազեկվածությունըինչ-
պեսարբիտրաժիէության,այնպեսէլդրաառավելությունների
(վեճիարագ քննություն ու վերաքննության բացակայություն,
գումարայինպահանջներովպոտենցիալավելիցածրծախսեր,
արբիտրընտրելու հնարավորություն, հարկադիրկատարման
հնարավորություն, որոշակի առումով դատական վերահսկո-
ղությանմեխանիզմ,հայցիապահովմանմիջոցներիկիրառման
հնարավորություն՝ընդհուպնախքանարբիտրաժիսկսելըկամ
արբիտրինշանակվելը,գաղտնիություն)հարցում:

Առաջին հերթին հենց իրազեկվածության բացակայության
պատճառովէ,որՀայաստանումարբիտրաժը,որպեսկանոն,
չիընկալվումորպեսվեճիլուծմանգործնականմեխանիզմ:

Իրազեկվածությանցածրմակարդակիպատճառներըտարբեր
են:Չկանարբիտրաժըքարոզողևտարածողգովազդներ,քիչ
ենարբիտրաժիննվիրվածմիջոցառումներնուքննարկումնե-
րը:Թերիէնաևկրթականբաղադրիչը՝բուհերիցշատերիիրա-
վաբանականբաժիններըչունենարբիտրաժիննվիրվածդաս-
ընթացներ/ծրագրեր:

Խնդրահարույցէնաևդատավորներիշրջանումարբիտրաժի
ոլորտի մասին բավարար տեղեկացվածության բացակայու-
թյունը, մասնավորապեսարբիտրաժինաջակցություն ցուցա-
բերելու և դատարանի կողմից արբիտր նշանակելու անհրա-
ժեշտությանդեպքերում:
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Համակարգային առումով կենտրոնական խնդիր է Հայաս-
տանում ուժեղ, հեղինակավոր և ճանաչված արբիտրաժային
հաստատության/կենտրոնի բացակայությունը, ինչպես նաև
բավարարքանակիպրոֆեսիոնալուփորձառուարբիտրների
(այդթվում՝միջազգայինփորձով)բացակայությունը:Հատկա-
նշականէ,որնույնիսկՀՀառևտրաարդյունաբերականպալա-
տին կից մշտապես գործողարբիտրաժային հաստատության
կազմումներգրավվածարբիտրներիզգալիմասըորևէգործով
արբիտրչինշանակվելուորպեսարբիտրհանդեսգալուփաս-
տացիփորձառությունչունի:

Անշուշտ, այստեղառկա է «հավի ու ձվիխնդիրը», դժվար է
հստակորոշել՝արդյոք քննարկված մյուսխնդիրնե՞րն են բա-
վականաչափկայացածարբիտրաժայինհաստատությանբա-
ցակայությանպատճառը,թե՞հակառակը:Սակայնպետքէար-
ձանագրել, որարբիտրաժիզարգացմանհամարանհրաժեշտ
էայսբոլորխնդիրների լուծմանուղղությամբզուգահեռաբար
աշխատել: Առանց բավականաչափ ուժեղ արբիտրաժային
հաստատության՝մյուսխնդիրների լուծմանուղղությամբգոր-
ծողություններըչենկարողբավարարարդյունքունենալևկա-
րողեննույնիսկհակառակարդյունքիհանգեցնել:

Կազմակերպականբնույթիխնդիրներիշարքումհարցվածները
նշելենգործիէլեկտրոնայինկառավարմանգործիքներիբացա-
կայությունը (օրինակ՝փաստաթղթերի ներկայացմանուտեղե-
կությունների ստացման համար), արբիտրների մասին տեղե-
կությունների ոչ լիարժեք ներկայացումը (ներկայացվածտեղե-
կատվությանմեջչկանհստակտեղեկություններարբիտրինեղ
մասնագիտացման ու արբիտրաժի ոլորտում փորձի մասին):
Վերջինհարցնառավելխնդրահարույցէլինումհատկապեսայն
դեպքերում,երբանհրաժեշտությունէառաջանումարբիտրնշա-
նակելդատականկարգով,քանիորընտրությունկատարելուհա-
մարդատավորներինհասանելիչենբավարարտեղեկություններ:
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Ընդհանուր առմամբ, վստահության պակասը պայմանավոր-
ված է արբիտրաժի ոլորտում առկա այլ խնդիրներով, որոնց
մասինխոսվումէվերը:Այսպես՝հարցվածներըորպեսհասա-
րակության շրջանումանվստահությանառավել հավանական
պատճառ նշում ենտեղեկացվածության (իրազեկվածության)
պակասը,ինչպեսնաևայնընկալումը,որեթեանկախությանու
հստակկարգավորվածընթացակարգերիպարագայումդատա-
րաններումկանկոռուպցիոնռիսկեր,ապանմաներաշխիքներ
ուընթացակարգերչունեցողարբիտրաժայինհաստատությու-
նում կոռուպցիոն ռիսկերնավելի բարձր են: Հարկ է նշել, որ
իրազեկվածությանմակարդակըբարձրչէնաևմասնագետնե-
րի(իրավաբանների)շրջանում:Ավելին՝երբեմնգաղտնիությու-
նըընկալվումէորպեսհնարավորչարաշահումներիևկոռուպ-
ցիայիռիսկիգործոն:

Ինչպես հասարակության, այնպես էլ իրավաբանների շրջա-
նումարբիտրաժիցխուսափելուլրացուցիչգործոնէնաևգոր-
ծովվճռիբողոքարկմանհնարավորությանբացակայությունը:
Հատկապեսփաստաբաններիմասովկարծիքէհնչել,որորոշ
դեպքերում փաստաբանները խուսափում են արբիտրաժից,
քանի որ արբիտրների ընտրությանը մասնակցելու պարա-
գայումհետագայումվստահորդինավելիբարդէ լինելուհնա-
րավորպարտությունը ներկայացնել որպես կոռուպցիայի հե-
տևանք(այլոչթեփաստացիկողմիդիրքերիթույլլինելուկամ
փաստաբանիոչճիշտգործողություններիհետևանք):

Որոշ չափովխնդրահարույց է նաևֆինանսական բաղադրիչը,
այն է՝ առաջին հայացքիցարբիտրաժնավելի ծախսատար է
(թե՛ արբիտրների ու արբիտրաժային հաստատության գծով
ծախսերի, թե՛ փաստաբանների վարձատրության տեսանկ-
յունից):Սակայնայսմտահոգությունըորոշչափովթերիիրա-
զեկվածությանպատճառէ,քանիորառնվազնգումարիբռնա-
գանձմանպահանջներովվերաքննիչուվճռաբեկդատարան-
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ներումգործիդատականքննությանդեպքումդատականծախ-
սերը,որպեսկանոն,ավելիմեծենլինում:

Հարցվածմիշարքիրավաբաններորպեսէականգործոննշում
են այն, որ փաստացի գործող արբիտրաժային հաստատու-
թյուններում (թերևս բացառությամբ ՀԲՄ ֆինանսական ար-
բիտրաժայինդատարանի,որը,սակայն,իրնեղմասնագիտաց-
մանպատճառովչիկարողազդելոլորտիընդհանուրպատկե-
րիվրա)անհամաչափորեններկայացվածենմեկկամմիքանի
իրավաբանականգրասենյակներիներկայացուցիչներկամայլ
կերպ միմյանց հետ մտերիմ կապեր ունեցողանձինք (որպես
արբիտրաժային հաստատությունների ղեկավար և արբիտր),
ինչըէականկասկածներէառաջացնումանաչառությանուօբ-
յեկտիվությանվերաբերյալ:

Այս առումով խնդիրն ավելի է խորանում արբիտրների վար-
քագծի և էթիկայի կանոնների մասով առկա թերությունների
պայմաններում, որոնք քննարկվել են վերը՝ օրենսդրությանը
նվիրվածբաժնում:

Մր ցակ ցութ յան խնդիր ներ

Որոշ հարցված մասնագետներ նշում են, որ դատարաննե-
րի կողմից նկատվում է որոշակի մրցակցություն արբիտրա-
ժիհետ:Ըստհարցվածների՝դատարանները չենցանկանում
իրենցիշխանությունը«կիսել»որևէայլկառույցիհետևունեն
արբիտրաժինկատմամբվստահությանխնդիր:

Նշվել է, որ անհրաժեշտ է երկխոսություն ծավալել դատա-
րանների հետ՝ ապահովելու համար դատարանների կողմից
արբիտրաժի հանդեպ ավելի հանդուրժող ու կառուցողական
մոտեցում: Այդ շրջանակում մասնավորապես առաջարկվել
է պարզաբանել այն մոտեցումը, որ զգալի քանակի գործեր
(հաշվիառնելովվեճիբնույթը,բարդությունը,գաղտնիության
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պահանջներըևայլն)առավելնպատակահարմարէլուծելար-
բիտրաժայինվարույթով՝առանցդատարաններինծանրաբեռ-
նելու՝հաշվիառնելով,որդատարաններըամենդեպքումպահ-
պանումենսահմանվածդեպքերումարբիտրաժայինվճիռըոչ
իրավաչափճանաչելուիրավասությունը:

Դատարաններիհետ«մրցակցության»հարցըկապվածէնաև
այն հանգամանքի հետ, որ ներկայումս գործող ՀՀ քաղաքա-
ցիականդատավարությանօրենսգրքիընդունումիցհետոդա-
տարաններըոչմեծգումարներիդրամականպահանջիմասին
վեճերըսկսելենլուծելպարզեցվածվարույթիշրջանակում,որն
ապահովումէգործիարագքննություն:Դրանգումարվումեն
գործը հայցվորի կողմից «հեռակա կառավարելու» հնարավո-
րությունը (այն է՝ առանց դատական նիստերին մասնակցու-
թյան գործի ընթացքին հետևելու հնարավորությունը) և այն
փաստը, որ հատկապես ֆինանսական կազմակերպություն-
ների պահանջներով պարտապանները հազվադեպ են բողո-
քարկումվճիռները:Արդյունքումդատարանըփաստացիավելի
հրապուրիչէ,քանարբիտրաժը՝գործիքննությանընդհանուր
ժամկետների ուպարզությանառումով: Սակայնայսխնդիրը
հիմնականում վերաբերում է ֆինանսական կազմակերպու-
թյունների կողմից վարկառուներից գումարի բռնագանձման
մասինպահանջներիքննությանըև չիկարողհամարվելընդ-
հանուրխոչընդոտՀայաստանումարբիտրաժիզարգացմանը:
Ընդհանուրառմամբարբիտրաժիենհանձնվումհամեմատա-
բարավելիբարդվեճեր,որոնցպարագայումայսխնդիրները
էականդերչենխաղում:

2.1.2. Ի րա զեկ վա ծութ յան մե ծաց ման, 
վստահության բարձ րաց ման և 
 զարգացման ու ղի ներ

Հարցվածներըորպեսարբիտրաժիզարգացմանհամարանհ-
րաժեշտ քայլեր նշել են իրազեկվածության ու վստահության
բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հա-
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մակարգային լուծումներ: Վերջիններսքննարկվումենստորև
առանձին:

Հարցվածներիմիմասընշելէ,որիրազեկմանաշխատանքնե-
րըհարկէառավելապեստանելոչթեհամապետականմակար-
դակովևհասարակությանլայնշերտերիհետ,այլնեղմասնա-
գիտականևպոտենցիալ«օգտվողների»շրջանակում՝իրավա-
բանական գրասենյակների, փաստաբանների, բանկերի, մեծ
ընկերությունների իրավաբանների, որոնք փաստացի կարող
են զարգացնել և ակտիվացնել ոլորտը՝ այն ապահովելով թե՛
գործերով,թե՛որակյալարբիտրներիծավալով:

Որպեսիրազեկվածությանմեծացմաննուվստահությանբարձ-
րացմաննուղղվածքայլերնշվելենհետևյալները.

I. Բուհերումարբիտրաժիդասավանդմանընդլայնում(այս
պահինոչբոլորբուհերումէդասավանդվումարբիտրաժ):

II. Ուսանողների շրջանում դրա ակտիվ քարոզի ապահո-
վումևտարածում,դատախաղերիառավելհաճախկազ-
մակերպում:

III. Գործողարբիտրներիևփաստաբաններիհամարմասնա-
գիտացածվերապատրաստումներիիրականացում,կրթա-
կաննյութերիպատրաստումևտարածում(հեղինակներն
այսառումովհարկենհամարումավելացնել՝աշխատանք
դատավորների հետ՝ ուղղված արբիտրաժի վերաբերյալ
կառուցողականերկխոսությանձևավորմանը):

IV. Մասնագիտական միջավայրում պարբերաբար մասնա-
գիտականքննարկումների(այդթվում՝աշխատանքային
խմբերիձևաչափով)ծավալումՀՀ-ումարբիտրաժիզար-
գացմանվերաբերյալ,հատկապեսդատաիրավականբա-
րեփոխումներիհամատեքստում:
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V. Բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատություննե-
րի խթանում՝ իրենց վեճերը արբիտրաժ տեղափոխելու
նպատակով:

VI. Պետության կողմից խրախուսական միջոցառումների
իրականացում՝ ընդհուպ մինչև պետության մասնակ-
ցությամբ որոշակի գործերի (երբ պետությունը հանդես
էգալիսորպեսմասնավորիրավունքիսուբյեկտ)ուղղոր-
դումարբիտրաժ:

VII. Պետությանկողմիցիրականացվողքայլեր՝ուղղվածաշ-
խարհում կամ տարածաշրջանում Հայաստանը որպես
արբիտրաժի հրապուրիչ վայր ներկայացնելուն (հիմնվե-
լով օրենսդրության՝ միջազգային ստանդարտներին հա-
մապատասխանության վրա ու դրան հավելելով մատ-
չելիությունը և հնարավոր արտոնությունները, օրինակ՝
հարկային):

Որոշ հարցվածներ նշել են նաև, որարբիտրաժի նկատմամբ
վստահությանամրապնդմանհամարպետքէապահովելնորև
միջազգայինտարրունեցողարբիտրաժայինհաստատության
ստեղծումը:Այսառաջարկըառավելմանրամասնքննարկվում
էստորև:

Հեղինակները կարծում են, որ I-IV կե տե րում նշված ա ռա-
ջարկ նե րը խիստ կար ևոր են, սա կայն բա վա րար չեն ի րա-
զեկ վա ծութ յան ու ար բիտ րա ժի հան դեպ վստա հութ յան 
պատ շաճ մա կար դակ ա պա հո վե լու հա մար: Մասնավորա-
պեսհեղինակներըկարծումեն,որնշված մի ջո ցա ռում նե րը 
պետք է ի սկզբա նե հա մա տե ղել օ րենսդ րա կան (այսառու-
մովհատկապեսկարևորէարբիտրաժայինհաստատություննե-
րում շահերիբախմանկանոնակարգերիներդրումը)ու կազ-
մա կեր պա կան (մասնավորապեսգործիէլեկտրոնայինկառա-
վարման գործիքների ներդրում) խնդիր նե րի լուծ ման հետ:
Միայն բո լոր նշված մի ջոց նե րի զու գա հեռ կի րա ռումն է, 
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որ կա րող է բա վա րար նա խադր յալ ներ ստեղ ծել  Հա յաս-
տա նում ար բիտ րա ժի զար գաց ման հա մար:

Միաժամանակ, թեև առաջնահերթ է հենց մասնագիտական
շրջանակումիրազեկվածությանբարձրացումը,սա կայն դրան 
պետք է հա ջոր դի նաև առն վազն գոր ծա րար նե րի շրջա-
նում ի րա զե կու մը՝ բիզնես միավորումների (առևտրաարդյու-
նաբերականպալատներ,գործատուներիմիություն,ոլորտային
ասոցիացիաներ) ու անմիջապես բիզնեսին ուղղված միջոցա-
ռումներիմիջոցով:Դրանքպետքէներառենինչպեսհստակտե-
ղեկություններարբիտրաժիառավելություններիմասին,այնպես
էլ որոշ«հաջողությանպատմություններ» (գաղտնիտվյալների
բացահայտումը բացառող ծավալով տեղեկություններ արբիտ-
րաժում քննվածգործերի մասին,արբիտրաժի մասին մասնա-
կիցներիդրականարձագանքներ(testimonials)ևայլն):

Ինչ վերաբերում է բանկերի ուայլֆինանսականկազմակեր-
պությունների հետաշխատանքին,ապադրակարևորությու-
նը, հեղինակների կարծիքով, գերագնահատված է: Այսպես՝
նման կազմակերպությունների դատական վեճերի մեծ մասը
կապված է համեմատաբար ոչ մեծ գումարների բռնագանձ-
մանպահանջներիհետ(collection):Նմանպահանջներիքննու-
թյունըառավել նպատակահարմար է շարունակել դատական
կարգով(հաշվիառնելովպարզեցվածվարույթիհնարավորու-
թյունը)կամԲանկերիմիությանֆինանսականարբիտրաժում:
Նմանգործերիպարզ ուտեխնիկական բնույթիցև համեմա-
տաբարփոքրհայցապահանջներիցելնելով՝դրանցքննությու-
նըարբիտրաժումչիկարողէականորեննպաստելարբիտրաժի
զարգացմանը:

Ավելիբարդգործերըարբիտրաժինհանձնելուառումովբան-
կերիևայլֆինանսականկազմակերպություններիիրազեկման
միջոցառումներըորևէէականառանձնահատկությունչունեն՝
ի տարբերություն այլ ձեռնարկությունների, ու նրանց մասով
հատուկմոտեցումըհիմնավորվածչիթվում:
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Ինչվերաբերումէպետությանկողմիցարբիտրաժիխրախուս-
մանհարցին,ապա,հեղինակներիկարծիքով,իրատեսականչէ
ակնկալել, որպետությունըկպնդիիրմասնակցությամբմաս-
նավորիրավունքիգործերըհանձնելարբիտրաժ,քանիորայդ-
պիսիքայլըկարողէընկալվելորպեսդատականիշխանության
հանդեպանվստահությանդրսևորում:Սակայն,որպեսայդպի-
սին,պետությանկողմիցխրախուսումըողջունելիկլիներ:

Վերջապես՝աշխարհումՀայաստանըորպեսարբիտրաժիհրա-
պուրիչվայրներկայացնելուպետությանքայլերիմասինկարելի
էխոսելմիայնտեղականհզորմիջազգայինկամտարածքային
արբիտրաժիկենտրոնիզարգացմանըհամընթաց,ևկոնկրետ
քայլերըպետքէարվեն՝ելնելովփաստացիիրավիճակից:

2.1.3. Նոր ար բիտ րա ժա յին հաստատության 
անհրա ժեշ տութ յուն, առ կա 
հաստատություննե րի բա րե լա վու մը

Թեևորոշհարցվածներպնդումեն,որանհրաժեշտէ Հայաս-
տանումստեղծելնորարբիտրաժայինհաստատություն,այդու-
հանդերձ,հարցվածներիմեծմասըկարծումէ,որնմանանհ-
րաժեշտություն չկա: Կարծիքէհնչել,որանհրաժեշտէառա-
ջինհերթինստեղծելարբիտրաժիպահանջարկևհետոմիայն
մտածելնորարբիտրաժայինհաստատություններիստեղծման
մասին: Ըստ համապատասխան մասնագետների՝ հաստա-
տությանստեղծումըպետք էթելադրիպահանջարկը,ևդրա
ստեղծումըպետությանհամարչպետքէլինիինքնանպատակ:

Ընդհանուրառմամբ, համաձայնելով զարգացման «բնական»
սցենարիկողմնակիցներիհետ, հեղինակները, սակայն, հարկ
ենհամարումևսմեկանգամնշել,որայսառումովառկաէ«հա-
վիուձվիխնդիրը»՝դժվարէհստակորոշել՝արդյոքքննարկ-
վածմյուսխնդիրնե՞րնենբավականաչափկայացածարբիտ-
րաժային հաստատության բացակայության պատճառը, թե՞
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հակառակը: Հեղինակների կարծիքով այս առումով պատճա-
ռահետևանքայինկապըերկկողմանիէ:Նշվածխնդրիլուծու-
մըհնարավորէթե՛առկաարբիտրաժայինկառույցներիցմեկի
զարգացմամբ, թե՛ նոր կառույցի ստեղծմամբ:Որպես կանոն՝
երկրի հիմնական արբիտրաժային հաստատությունը ստեղծ-
վում է առևտրի և արդյունաբերության ազգային պալատին
կից:Սաենթադրումէ,որՀայաստանումտեսականորենկարե-
լիէդիտարկելՀՀառևտրաարդյունաբերականպալատինկից
մշտապես գործող արբիտրաժային հաստատության հզորաց-
մանուզարգացմանհնարավորությունը:Սակայնայսառումով
հարկէհաշվիառնել,որհարցվածներիմիմասըկասկածներ
ունի հաստատության ներկայիս կազմի բազմապրոֆիլության
ու մասնագիտացվածության, ինչպես նաև ներքին ընթացա-
կարգերիթափանցիկությանառնչությամբ:Ուստի կարևոր է,
որհամապատասխանկառույցըբացլինիարբիտրներիկազմի
ընդլայնմանուորակավորմանևթափանցիկությանբարձրաց-
մանուայլբարեփոխումներիիրականացմանհամար: Հակա-
ռակդեպքումհեղինակներնավելիհակվածկլինեննորարբիտ-
րաժայինհաստատությանստեղծմանտարբերակին,քանիոր
այնիսկզբանեկաշկանդվածչիլինիպատմականխնդիրներով
ուհնարավորվարկանիշայինռիսկերով:

Անկախ ընտրված տարբերակից՝ անհրաժեշտ է լինելու ձեռ-
նարկելմիշարքքայլերարբիտրաժայինհաստատությանկա-
յացմանուղղությամբ:Այսառնչությամբհարցվածներըներկա-
յացրելենհետևյալառաջարկները.

1. Առաջարկներ՝ ուղղված առկա հաստատությունները
զարգացնելուն/բարելավելուն.

	● Արբիտրների ցանկերի վերանայում, տվյալների
միասնական և էլեկտրոնային բազայի ստեղծում,
որըհնարավորությունկտահեշտությամբընտրելու
ևնշանակելուարբիտր:
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	● Միջազգային արբիտրաժի կարողությունների
ստեղծում, արբիտրների ցանկի համալրում նոր և
պրոֆեսիոնալմիջազգայինարբիտրներով:

	● Վարքագծի, էթիկայի, ինչպես նաև շահերի բախ-
ման կանոնակարգերի, ընթացակարգերի, ուղե-
ցույցներիմշակումուներդրում:

	● Առկա հաստատությունների գովազդում ու առաջ-
խաղացում (promotion)՝ միջազգային հեղինակու-
թյունըբարձրացնելուհամար:

2. Առաջարկներ՝ ուղղված նոր արբիտրաժային հաստա-
տությանկայացմանը.

	● Մշակել մոդել և գնահատել այն գործերի ծավալը,
որոնք պետք է հանձնել հաստատությանը: Հարց-
վածների մեծ մասը կարծում է, որ անհրաժեշտ է
ապահովելթե՛ներպետական,թե՛միջազգայինար-
բիտրաժային գործեր քննելու հնարավորություն,
ունենալբազմապրոֆիլարբիտրաժայինկենտրոն:

	● Գտնել և ներգրավել միջազգային փորձագետների,
արբիտրներիև միջազգայինարբիտրաժայինկենտ-
րոններիմասնագետների,հաստատելհամագործակ-
ցությանուղիներայդպիսիկենտրոններիհետ,հատ-
կապեսհիմնադրմանպահիցառաջին1-2տարում:

	● Ներգրավել սփյուռքում արբիտրաժային ոլորտում
հաջողածմերհայրենակիցներին,որոնցիցշատերը
այսպահինպատրաստենևցանկանումենօգնու-
թյանհասնելՀՀ-ին:

	● Մշակելմիջազգայինչափանիշներիհամապատաս-
խանողկանոններուայլընթացակարգեր,ունենալ
հստակ համակարգ ինչպես կենտրոնի կառավար-
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ման,այնպեսէլկենտրոնիմիջոցովարբիտրաժային
գործերիվարմանվերաբերյալ(propersecretariat):

	● ԱշխատանքներտանելԱՊՀերկրներիգործարար-
ներիշրջանումՀայաստանըորպեսիրենցարբիտ-
րաժիվայրընտրելուգրավչությունըբարձրացնելու
ուղղությամբ:

Երկու դեպքում էլ հարցվածների ներկայացրածառաջարկու-
թյուններըբավականիննմանեն,ևդրանցհիմանվրակարելի
էամփոփելհիմնականքայլերը(ներառվածեննաևհեղինակ-
ներիառաջարկները՝հիմնվածվերլուծությանվրա).

	● Ար բիտ րա ժա յին հաս տա տութ յու նում ներգ րավ-
ված ար բիտր նե րի մա սին ման րա մասն տվյալ-
նե րով բա զա յի ստեղ ծում(ներառյալմանրամասն
տեղեկություններ մասնագիտացումների ուփորձի
մասին):

	● Ար բիտր նե րի ցան կի ա ռա վել ընդ լայ նում՝ ներ-
գրա վե լով ինչ պես ներ քին շու կա յում առ կա 
մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ սփյուռ քի՝ ար բիտ-
րա ժի կամ ա ռան ձին երկ րի ի րա վուն քի ճա նաչ-
ված մաս նա գետ նե րի (առաջինհերթինթիրախա-
վորելովաշխարհումուտարածաշրջանումառավել
հաճախ կիրառվող իրավունքի երկրները (Անգլիա,
Շվեյցարիա, Ռուսաստան, ԱՄՆ որոշ նահանգներ՝
ՆյուՅորք,Կալիֆոռնիա,Դելավերևայլն)):

	●  Հաս տա տել հա մա գոր ծակ ցութ յուն մի ջազ գա-
յին ար բիտ րա ժա յին կենտ րոն նե րի հետ՝ փոր ձի 
փո խա նակ ման, կա յաց ման ուղ ղութ յամբ մաս-
նա գի տա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հա մար
(օրինակ՝արբիտրներիմենթորություն(mentoring)):
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	●  Ներդ նել գոր ծե րի կա ռա վար ման հա մա կարգ
(ներառյալգործերիառցանցկառավարում,նիստե-
րի հեռակա վարման մեխանիզմներ, հաստատու-
թյանքարտուղարություն՝հստակլիազորություննե-
րովուկարողություններով):

	● Պետության հետ համագործակցությամբ (հնարա-
վորության դեպքում՝ պետության աջակցությամբ)
ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նը որ պես տա րա-
ծաշր ջա նա յին ար բիտ րա ժի վայ րի գա ղա փա րի 
ա ռաջ խա ղաց մանն (promote) ուղղ ված մի ջո ցա-
ռում ներ (առնվազն իրազեկման, ցանկալի է նաև
պետությանկողմիցորոշարտոնություններիտրա-
մադրմանմիջոցով):
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Իրականացվածհետազոտությունըփաստումէ,որՀՀ-ումհաշ-
տարարության ինստիտուտի չկայացած լինելու հանգաման-
քը, գործերիսակավությունըև համակարգիոչարդյունավետ
գործունեությունըհետևանքենոչմիայնթերիօրենսդրական
դաշտի,այլնաևմիշարքկիրառականևգործնականխնդիրնե-
րի:Այդպիսիխնդիրներիշարքումնախևառաջանհրաժեշտէ
առանձնացնելիրազեկվածությանևդրանովպայմանավորված
վստահության պակասը, դատարանների և դատավորների
մեջհաշտարարությանինստիտուտինկատմամբթերահավա-
տությանառկայությունըև,դրանովպայմանավորված,օժան-
դակությանպակասը,որակյալ,շուկայումփորձառուևհեղինա-
կավորհաշտարարներիպակասըևայլն:Բացիդրանից՝պետք
է նկատել, որառանցանհրաժեշտպետականաջակցության`
հաշտարարությանինստիտուտիհաջողումըՀՀ-ումմեծվտան-
գի տակ է: Ստեղծված իրավիճակի բարելավումը հնարավոր
կլինիինչպեսօրենսդրականդաշտում,այնպեսէլկազմակեր-
պականբարելավումներիիրականացմամբ:

Այս առումով հեղինակները ստորևառանձնացրել են հիմնա-
կան գործնական մարտահրավերներն ու խնդիրները, որոնք
ծառացածենհաշտարարությանինստիտուտիառջև,ևդրանց
լուծմանհնարավորեղանակները:

2.2.  ՀԱՇ ՏԱ ՐԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ



66

2.2.1. Հաշ տա րա րութ յան ո լոր տի գործ նա կան 
խնդիր նե րը 

Ի րա զեկ վա ծութ յան պա կաս

ԻնչպեսՎԱԼցանկացածեղանակի,այնպեսէլ հաշտարարու-
թյանամենակարևոր գործնականխնդիրներից է իրազեկվա-
ծությանպակասը:Դժվար է հստակնշել՝արդյոք իրազեկվա-
ծության պակասը պայմանավորված է ինստիտուտի ՀՀ-ում
չկայացած լինելու հանգամանքո՞վ, թե՞ հակառակը՝ ինստի-
տուտը չիկայացել,քանիորառկաէիրազեկվածությանպա-
կաս:Այնուամենայնիվ,իրազեկվածությանխնդիրներըՀՀ-ում
ուրույն տեղ ունեն: Հարցվածների մեծ մասի գնահատմամբ`
իրազեկվածության և հաշտարարության առավելությունների
մասինտեղեկատվությանպակասնկատվումէինչպեսհասա-
րակությանլայնշերտերիմեջ,այնպեսէլիրավաբանականհա-
մայնքում, մասնավորապեսփաստաբանների, դատավորների
ևնույնիսկորոշարտոնագրվածհաշտարարներիշրջանում:

Մատնանշվածխնդիրնառնչվումէհաշտարարությանայնպի-
սի կարևոր հատկանիշների վերաբերյալ տեղեկատվության
պակասին, ինչպիսիք են հաշտարարության էությունը, նշա-
նակությունը, բովանդակությունն ուտարբերությունը դատա-
վարությունիցուարբիտրաժայինվարույթից:Ակնհայտէ՝ որ-
պեսզիանձինքցանկանանիրենցմիջևառկավեճըհաշտարա-
րությամբլուծելևդիմենհաշտարարին,նախևառաջանհրա-
ժեշտէ,որվերջիններսպատկերացումունենան,թեորոնքեն
հաշտարարությանհիմնականառավելությունները,ինչնէայն
դարձնումառավելարդյունավետևգրավիչ,որտեսակիվեճերի
դեպքումէհաշտարարությանեղանակովվեճիլուծումըառա-
վելհավանական:Այսամենըպահանջումէիրազեկվածություն,
ամփոփևմատչելիտեղեկատվությանառկայություն:

Իրազեկվածությանպակասնառավել խնդրահարույց էփաս-
տաբաններիպարագայում:Քանիդեռվեճիկողմիփաստաբա-
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նը շահագրգռված չէ գործը հաշտարարությամբ լուծելու կամ
անձամբ չի վստահումև հավատում հաշտարարությանարդ-
յունավետությանը կամ չի ներկայանում հաշտարարությանը
կամիրվստահորդինչիբացատրումհաշտարարությանառա-
վելությունները,հնարավորչէխոսելհաշտարարությանինստի-
տուտիկայացմանկամտարածմանմասին:Այսառումովշատ
կարևոր է փաստաբանական համայնքի դերը հաշտարարու-
թյանինստիտուտիզարգացմանգործում:

Հարցվածներիցգրեթեբոլորըհամակարծիքէին,որհասարա-
կությանևփաստաբաններիշրջանումառավելհաճախհանդի-
պողտեղեկատվականսխալներըվերաբերումենհետևյալին.

	● Հաշտարարության և դատավարական կամ արբիտրա-
ժային գործընթացներիտարբերությունների մասինտե-
ղեկացվածությանպակաս:

	● Հաշտարարությանգաղտնիբնույթի,գաղտնիությանմա-
սինտեղեկացվածությանպակաս:

	● Արտադատականհաշտարարությանառավելությունների
մասինտեղեկացվածությանպակաս:

	● Համատարածսխալընկալում,թեհաշտարարըդատավո-
րինմանվեճըլուծողմարմինէ,որըպարտավորէլուծել
վեճըկողմերիհամարկամնրանցփոխարեն՝կայացնելով
որոշում:

	● Գիտակցությանպակասը,որիրականվեճըլուծողըհենց
կողմերն են, իսկ հաշտարարի դերը բացառապես բա-
նակցայինհարթակտրամադրելնուբանակցությունները
խթանելնէ:

Այսառումով չափազանց կարևոր էարձանագրել, որ ներկա-
յումսՀՀ-ումիրականացվողհաշտարարությանգործընթացնե-
րիմեծամասնությունըդատարանիկողմիցնշանակվածպար-
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տադիր հաշտարարության դեպքերն են (դատարանի դերի և
աջակցությանպակասիմասինտե՛սհաջորդբաժնում):Քիչեն
դեպքերը, երբվեճիկողմերըինքնուրույնևարտադատական
կարգովներգրավելենհաշտարարիևվեճիփաստացիլուծու-
մըիրականացրելհաշտարարությանմիջոցով:Այսպրակտիկա-
յիամենաառաջնայինպատճառներից մեկըարտադատական
հաշտարարության թերի կարգավորումներից զատ նաև դրա
մասինտեղեկացվածությանևիրազեկվածությանպակասնէ:

Վս տա հութ յան խնդիր ներ

Իրազեկվածության պակասը շատ դեպքերում ուղղակիորեն
հասցնում է վստահության պակասի: Այս մասով նույնպես
խնդիրըփոխկապակցվածէարբիտրաժիմասինբարձրաձայն-
վածխնդիրներիհետ:

Հարցվածհաշտարարներիմեծմասըկարծումէ,որներկայումս
ՀՀ-ումկաթյուրըմբռնում,որեթեբազմամյափորձևբարձրա-
գույնկրթությունունեցողդատավորըիվիճակիչէհաշտեցնե-
լուկողմերինևլուծելունրանցմիջևվեճը,ապաինչպե՞սվստա-
հել այդպիսի վեճի լուծումը հաշտարարին, որի նկատմամբ
չկանսահմանվածօրենսդրականնույնատիպբարձրպահանջ-
ներ:Այստեղխնդիրը կրկին իրազեկվածությանև տեղեկատ-
վությանպակասնէ,քանիորհասարակությանլայնշերտերում
դեռևսչենընկալում,թեորնէհաշտարարիդերը,որոնքեննրա
առավելկարևորհմտությունները:

Հարկէնշել,որհարցվածներիցոմանքկարծումեն,որվստա-
հությաննմանպակասևթերահավատմոտեցումէնկատվում
նաևինչպեսմիշարքդատավորների,այնպեսէլիրենցգործըն-
կեր այլ հաշտարարների և փաստաբանների շրջանում: Թեև
շատերըականատեսչենեղելհաշտարարությանարդյունավե-
տությանըկամանարդյունավետությանը,այդուհանդերձ,ունեն
նախատրամադրվածությունդրանկատմամբ:Իսկեթեհամա-
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կարգնիրներսումվստահությունչունիորոշակիինստիտուտի
նկատմամբ,շատդժվարէայդպիսիվստահությունպահանջել
ՀՀմիջինվիճակագրականքաղաքացիներից:

Որպեսկանոն՝անձըկարողէվստահելնրան,ինչիմասիննախ
տեղյակէևինչիարդյունավետություննուանհրաժեշտությու-
նըուրիշիօրինակովտեսելկամլսելէ:Այստեղմեծկարևորու-
թյունկարողէստանալդիդակտիկնյութերիտեսքով«հաջողու-
թյանպատմությունների»(successstory)ներկայացումըհասա-
րակությանը և դրանց օրինակով հաշտարարության առավե-
լություններըհասարակությանըհասցնելը,ինչիմասինառավել
մանրամասնկներկայացվիստորև:

 Դա տա կան ա ջակ ցութ յան պա կաս

Ինչպեսարդեննշվեց,ներկայումսՀՀ-ումիրականացվողհաշ-
տարարությանդեպքերի մեծ մասնիրականացվում է դատա-
րանների կողմից նշանակված հաշտարարության միջոցով:
Արդյունքում դատարանների դերը անչափ կարևոր է ՀՀ-ում
հաշտարարության զարգացման գործընթացում: Հատկանշա-
կան է, որ հաշտարարության զարգացումն ու համատարած
օգտագործումընախևառաջբխումենհենցդատարանների
շահերից,քանիորայնհնարավորությունէտալիսթեթևացնե-
լուդատարաններիծանրաբեռնվածությունըևկրճատելուգոր-
ծերիքանակը:Այննաևհիանալիհնարավորությունկլինիմանր
ևոչբարդգործերիվրակենտրոնանալուփոխարենդատավա-
րականողջներուժըուղղելուառավելբարդվեճերիարդյունա-
վետ լուծմանը:Այդուհանդերձ, հարցվածներից շատերընշում
էին,որդատարաններըբավականաչափչենհամագործակցում
հաշտարարներիհետևչենաջակցումինստիտուտիկայացմա-
նը՝որոշդեպքերումայնպայմանավորելովանգամդատարան-
ներիկողմից«մրցակցելու»միտումով:Այսինքն՝վստահության
ու իրազեկվածությանպակասը հանգեցնում է նրան, որ դա-
տարաններնուհաշտարարներըմիմյանցփոխլրացնելուգոր-
ծառույթչենկատարում:
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Հարցվածներիցշատերըորպեսդատարաններիկողմիցաջակ-
ցությանպակասիվառդրսևորումնշումէինհաշտարարության
մասինդատավարությանկողմերինոչհստակևամփոփտեղե-
կատվությունտրամադրելըևակնհայտհաշտարարությանհա-
մարպարարտհողլինելուդեպքումհաշտարարությունչնշանա-
կելը:Այսմասովվերըարդենիսկներկայացվելենառաջարկներ
հաշտարարությաննշանակմանլրացուցիչկարգավորման,ինչ-
պեսնաևպարտադիրհաշտարարությանուհաշտարարիհետ
պարտադիրտեղեկատվականհանդիպմանմասին:

Ամեն դեպքում, ի լրումն օրենսդրական փոփոխությունների,
անհրաժեշտէաշխատանքտանելդատավորներիհետ(վերա-
պատրաստումների, կլորսեղաններիևնմանայլ գործիքների
կիրառմամբ)՝ վերջիններիս ներկայացնելու համար տեղեկու-
թյուններ,նյութերուգործիքներ՝կողմերինհաշտարարության
էությունն ու դրաառավելություններըառավել բազմակողմա-
նիորեններկայացնելուհամար:

Բացիդրանից՝հաշտարարներիցշատերընաևփաստաբանեն
ևսեփականփորձիհիմանվրանշումեն,որներկայումսՀՀ-ում
շատքիչ են դատավորները, որոնք իրականացնում են գործի
օբյեկտիվգնահատումևանհրաժեշտությանդեպքումնշանա-
կումպարտադիրհաշտարարություն:Այսառումովկարևորէ
նշելհաշտարարներիառաջինփուլիորակավորմանժամանակ
ԱվանևՆորք–Մարաշվարչականշրջաններիընդհանուրիրա-
վասությանդատարանումիրականացվածպիլոտայինծրագրի
մասին, որի ժամանակ հաշտարարները դատարանի շենքում
ենեղել,ևգործնանմիջապեսհանձնվելէհաշտարարության:
Այս ընթացքում շուրջ 10-12 գործ անմիջապես ավարտվել է
հաշտությամբ:Նման մոտեցումը գրեթե իսպառ վերացնում է
լոգիստիկբոլորխնդիրները, որոնքկապվածենհաշտարարի
նշանակման,գործինյութերընրանհանձնելու, վեճիկողմերի
և հաշտարարի միջև կապ հաստատելու կամ հաշտարարու-
թյուննիրականացնելու համարայլ վայրմեկնելուանհրաժեշ-
տությանհետ:
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Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ աշխա-
տանք իրականացնել դատարանների հետ, որպեսզի վերջին-
ներսառավելներգրավվածլինենհաշտարարությանզարգաց-
մանգործում:Այսխնդրի լուծմանառավել թիրախայինառա-
ջարկներներկայացվածենստորև:

Այլ խնդիր ներ 

ՆերկայումսՀաշտարարներիԻԿԿ-նչունիֆինանսավորմանբա-
վարարմեխանիզմևչիկարողանումիրականացնելիրանդամ-
ների տարեկան վերապատրաստումը, ապահովել նրանց հաշ-
տարարություն իրականացնելու համարանհրաժեշտպայման-
ներով(վայրով):Քանիդեռհաշտարարությունըչիզարգացել,չի
կարելիակնկալել, որ հաշտարարները միշտ հնարավորություն
կունենանիրենցհաշվինապահովելուգրասենյակայինպայման-
ներ հաշտարարություն իրականացնելու համար: Այս առումով
հարկէնշելորոշերկրներիփորձը,որտեղդատարաններնունեն
հաշտարարությանհամարհարմարավետտարածքներ:

Առանձինխնդիրէառաջացնում«հաշտարարություն»եզրույթի
կիրառումը,քանիորբնակչությանշրջանումհաճախայնշփո-
թում են «ֆինանսական համակարգի հաշտարարի» հետ: Ֆի-
նանսական համակարգի հաշտարարը վեճը լուծող և որոշում
կայացնողմարմինէ՝իտարբերությունարտոնագրվածհաշտա-
րարի, որը վեճը կողմերիփոխարեն լուծելու կամ որոշում կա-
յացնելուիրավունքչունի: Շատերիկարծիքովիրազեկումըայս
խնդիրըչիլուծի,ևանհրաժեշտէօրենսդրականմակարդակում
որևէկերպանդրադառնալայսհարցինևկարգավորելայն:

Սակայնհեղինակներըօրենսդրական լուծումըայսպարագա-
յումայդքանէլտեղին չենհամարում,քանիորֆինանսական
համակարգիհաշտարարիվերանվանումըայդքանէլ իրատե-
սական չէ (այն փաստացի վաղուց կայացած, արդյունավետ
գործողուբավականինճանաչվածկառույցէ),իսկհաշտարա-
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րության համար հնարավոր այլ տերմինը՝ «մեդիացիան», ևս
շփոթմունքիառիթկարողէտալ:

2.2.2. Ի րա զեկ վա ծութ յան մե ծաց մանը, 
վստահութ յան բարձ րաց մանն ու 
հաշտարա րութ յան զար գաց մանն ուղղ ված 
ա ռա ջարկ ներ 

Կատարվածվերլուծությունըվկայումէ,որՀՀ-ումհաշտարա-
րությանզարգացումնապահովելուհամարանհրաժեշտէիրա-
կանացնել համակարգված գործողությունների շարք (ինչպես
պետականմարմինների,այնպեսէլհաշտարարներիևոլորտի
այլ մասնագետների կողմից): Հաշվի առնելով հաշտարարու-
թյան զարգացմանըխոչընդոտող հիմնական մարտահրավեր-
ները՝հեղինակներըհամոզվածեն(ինչիննաևհամակարծիքէ
հարցվածներիմեծամասնությունը),որհաշտարարությանմա-
սինտեղեկատվությանտարածմանառաջնայինօղակըպետք
էլինենդատարանները,իրավաբաններնուփաստաբանները:

Բացիդրանից՝հաշտարարության«սպառողների»շրջանակը
առավելլայնէ(իհամեմատարբիտրաժի),ևհետևաբարիրա-
զեկմանաշխատանքներանհրաժեշտէտանելնաևփաստացի
վեճունեցողբոլորանձանցշրջանում:Նմանթիրախավորումն
ավելիարդյունավետէ,քանընդհանուրբնակչությանշրջանում
իրազեկմանմիջոցառումներիիրականացումը,քանիորտվյալ
պահին վեճ չունեցող անձը, ամենայն հավանականությամբ,
մեծուշադրությունչիդարձնիիրազեկմանմիջոցառումներին:
Իսկվեճունեցողանձըկարողէիրականումհետաքրքրվածլի-
նել իր վեճը լուծելուառավելարագ,արդյունավետևնվազա-
գույնծախսերով:

Սակայն հարկ է հաշվի առնել, որ հաշտարարության մասին
իրազեկմանարշավներըպետք է կազմակերպել միայն վերա-
պատրաստված և հասանելի հաշտարարների առկայության
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պարագայում, քանզի հակառակ դեպքում մասնակիցների
ներգրավման և պատշաճ որակով հաշտարարություն չիրա-
կանացնելու պայմաններում իրազեկումը հաշտարարության
համակարգիզարգացմանհամարկարողէառավելապեսբա-
ցասականհետևանքունենալ:Հետևաբարհաշտարարության
ինստիտուտիզարգացմանհամարանհրաժեշտէորդեգրելզար-
գացմանփուլայինմոդելը,որիպարագայումառաջինհերթին
կիրականացվեն հաշտարարների մասնագիտացում և վերա-
պատրաստում,այն է՝ կապահովվեն հաշտարարության իրա-
կանացմանպատշաճորակև մակարդակ,ևերկրորդփուլով
կիրականացվի հանրության իրազեկվածության բարձրացում՝
ապահովելովպահանջարկարդեն իսկ ձևավորված կառույցի
համար:

Ամփոփելովհարցվածներիառաջարկածև հեղինակներիհա-
մալրած առաջարկների շարքը՝ հեղինակները ներկայացնում
ենհետևյալառաջարկությունները.

	●  Նախ քան ի րա զեկ ման ար շավ նե րի կազ մա-
կեր պու մը ի րա կա նաց նել ՀՀ-ում հաշ տա րա-
րութ յան ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յան 
գնա հա տում (capacity assessment), որը կարելի
է իրականացնել ներկայումս արտոնագրված հաշ-
տարարների գիտելիքի և մասնագիտական պատ-
րաստվածության գնահատման միջոցով, ինչպես
նաևուսումնասիրել,թեորքանովեննրանքդեռևս
հետաքրքրվածիրականացնելու հաշտարարիգոր-
ծունեություն (կազմելով համապատասխան ցանկ՝
մասնագիտացվածությամբ):

	● Ի րա կա նաց նել հաշ տա րա րութ յան են թա կա պո-
տեն ցիալ վե ճե րի տե սակ նե րի նախ նա կան գնա-
հա տում: Մասնավորապեսանհրաժեշտ է հասկա-
նալ,թեորտեսակիվեճերովէառավելհավանական,
որկողմերըհակվածկլինենդիմելուհաշտարարիև
վեճըլուծելուհաշտարարությանմիջոցով:
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	● Ընդ հա նուր բնակ չութ յան շրջա նում ի րա զեկ-
վա ծութ յան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:
Միջոցառումները պետք է ներառենառցանց նյու-
թերի տեղադրում ու պարբերական թարմացում
(ցանկալի է ՀաշտարարներիԻԿԿ-իկայքիստեղծ-
մանմիջոցով),սոցիալականցանցերիմիջոցովտե-
ղեկությունների տարածում (որոնք հասանելի կլի-
նեն ինչպես ընդհանուր բնակչությանը, այնպես էլ
կոնկրետվեճի կողմերին),տպագիրնյութերիտա-
րածում (որպեսկանոն՝դատարաններումուփաս-
տաբանականգրասենյակներում՝վեճիկողմերինու
հաճախորդներինդրանցհասանելիությունըապա-
հովելուհամար),ինչպեսնաևուսուցողականնյու-
թերի ցուցադրում հեռուստատեսությամբ (նախկի-
նում նման նյութ նկարահանվել և որոշ ժամանակ
շրջանառվել է Հանրային հեռուստատեսությամբ):
Հատկապես առցանց ռեսուրսների օգտագործ-
մամբանհրաժեշտէտեղադրելպարզևդիդակտիկ,
ուսուցողական տեսալսողական նյութեր, «հաջո-
ղության պատմություններ» (success stories) կամ
նախկինումհաշտարարությունիցօգտվածանձանց
վկայություններ(testimonials):Իրազեկումըպետքէ
նաևիրականացվի՝հաշվիառնելովմասնագիտաց-
վածհաշտարարներիառկայությունը:

	● Ի րա զեկ ման մի ջո ցա ռում նե րի, վե րա պատ րաս-
տում նե րի և  սե մի նար նե րի ի րա կա նա ցում դա-
տա վոր նե րի ու փաս տա բան նե րի շրջա նում, 
հատ կա պես մի ջազ գա յին փոր ձա գետ նե րի 
ներգ րավ մամբ: Այս միջոցառումները կարող են
ներառել սեմինարներ, կլոր սեղան քննարկումներ,
վերապատրաստումներ:

	●  Հաշ տա րա րութ յա նը նվիր ված կրթա կան ծրագ-
րե րի և/ կամ դա սըն թաց նե րի ներդ րում/կազ մա-
կեր պում բու հե րում (հա վա նա բար ար բիտ րա ժի 
հետ՝ ՎԱԼ նվիր ված դա սըն թա ցի շրջա նա կում):
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	● Աշ խա տանք դա տա վոր նե րի հետ (վե րա պատ-
րաս տում նե րի, կլոր սե ղան նե րի, բարձ րա գույն 
դա տա կան խորհր դի կող մից շրջա բե րա կան նե-
րի և ն ման այլ գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ)՝ քա ջա-
լե րե լով նրանց ա ռա վել ակ տիվ ուղ ղոր դել վե ճի 
կող մե րին դե պի հաշ տա րա րութ յուն ու պար զա-
բա նել կող մե րին դրա էութ յու նը:

	●  Դի տար կել հաշ տա րա րութ յան ի րա կա նաց ման 
հա մար դա տա րան նե րի շեն քե րում կամ դրանց 
կից տա րած քի հատ կաց ման կամ  Հաշ տա րար-
նե րի ԻԿԿ-ին հա մա պա տաս խան շեն քա յին պայ-
ման նե րով ա պա հո վե լու հնա րա վո րութ յու նը:

	●  Մինչ  Հաշ տա րար նե րի ինք նա կա ռա վար վող 
կազ մա կեր պութ յան կող մից եր կա րա ժամ կետ 
ֆի նան սա կան կա յու նութ յան հաս նե լը նրան 
ա ջակ ցութ յան ցու ցա բե րում շեն քա յին պայ-
ման նե րի ա պա հով ման ու ըն թա ցիկ վար չա կան 
ծախ սե րի մա սով: 
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ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ
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Այսպիսով՝իրականացվածհետազոտությանհիմանվրահեղի-
նակներըներկայացնումենմի շարքառաջարկներարբիտրա-
ժիևհաշտարարությանզարգացմաննուղղվածօրենսդրական
ու կազմակերպական բարեփոխումների և գործնական քայլե-
րի (այդթվում՝իրազեկմանմիջոցառումների)վերաբերյալ:Այս
առումովկարևորէնշել,որյուրաքանչյուրդեպքումօրենսդրա-
կանուկազմակերպականբարեփոխումները,իրազեկմանմիջո-
ցառումներնուայլգործնականքայլերըպետքէիրականացվեն
զուգահեռ՝պատշաճարդյունքապահովելուհամար:Ստորևամ-
փոփումենքհամապատասխանառաջարկությունները:
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	● Օրենսդրականմակարդակովհստակամրագրել,որար-
բիտրաժայինհամաձայնությանառկայությանպարագա-
յումգործարքիանվավերությանհարցը,իթիվսայլոց,կա-
րողէքննելնաևարբիտրաժայինտրիբունալը:

	● Դիտարկել կորպորատիվ վեճերը արբիտրաժի միջոցով
լուծելու հնարավորությունը (Արբիտրաժի մասին օրեն-
քում «առևտրային» եզրույթի ներքո դրանք ներառելու)
(բացառությամբայնվեճերի,որոնցովպահանջիառար-
կաենիրավաբանականանձիվերակազմակերպմանկամ
լուծարման վերաբերյալ կորպորատիվ որոշումների ըն-
դունումըկամվիճարկումը)՝հաշվիառնելովնաևայդմա-
սովառաջադեմիրավակարգերումառկամիտումները:

	● Օրենսդրորենսահմանելգործողարբիտրաժայինհաս-
տատություններումևad hoc արբիտրաժիդեպքումշա-
հերի բախման կանոնակարգերի ներդրման պահանջ՝
դրանց բովանդակության մասով որպես լավագույն
փորձ հիմք ընդունելով Փաստաբանների միջազգային
ասոցիացիայի շահերի բախման վերաբերյալ ուղեցույ-
ցը(IBAGuidelinesonConflictofInterest):
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	● Արբիտրաժի մասին օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի
1-ինկետի«ա»ենթակետում«անգործունակ»բառիցհե-
տո լրացնել «կամ չի ունեցելարբիտրաժային համաձայ-
նությունըկնքելուիրավասություն»բառերը:

	● Արբիտրաժի մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի
«առոչինչ»եզրույթընշվածհոդվածումփոխարինել«ան-
վավեր»եզրույթով:

	● Աշխատանք տանել դատավորների հետ (վերապատ-
րաստումների,կլորսեղաններիևնմանայլգործիքների
կիրառմամբ),որպեսզիվերջիններսառավելնեղմեկնա-
բանմամբ կիրառեն ՀՀ քաղաքացիական դատավարու-
թյանօրենսգրքի323-րդհոդվածի2-րդու4-րդմասերով
իրենց վերապահված լիազորությունները՝ խուսափե-
լով դիմումի քննության շրջանակում այնպիսի հարցերի
ուսումնասիրությունից,որոնքդուրսենԱրբիտրաժիմա-
սինօրենքովսահմանված՝արբիտրաժիվճիռըդատարա-
նիկողմիցչեղյալճանաչվելուհիմքերիշրջանակից:

	● ՀՀքաղաքացիականդատավարությանօրենսգրքի323-րդ
հոդվածի 6-րդ մասը վերաշարադրել՝ սահմանելով, որ
վճիռը չեղյալ ճանաչելու մասին դիմումըպետք է քննվի
նույն վարույթի շրջանակում, ինչ որ կատարողական
թերթ տալու վերաբերյալ դիմումը, և երկու դիմումների
վերաբերյալ կայացվում է մեկ ընդհանուր որոշում (նաև
հստակեցնելով,թեորդատարանիվարույթումենմիաց-
վումգործերը):

	● Բուհերում ընդլայնել արբիտրաժի դասավանդումը (այս
պահինոչբոլորբուհերումէդասավանդվումարբիտրաժ):

	● Ապահովելուսանողներիշրջանումդրաակտիվքարոզն
ուտարածումը,առավելհաճախկազմակերպելարբիտ-
րաժիննվիրվածդատախաղեր:
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	● Գործող արբիտրների և փաստաբանների համար իրա-
կանացնել մասնագիտական վերապատրաստումներ,
պատրաստելկրթականնյութերևտարածելդրանք(հեղի-
նակներնայսառումովհարկենհամարումավելացնելաշ-
խատանք դատավորների հետ՝ արբիտրաժի վերաբերյալ
կառուցողականերկխոսությանձևավորմաննպատակով):

	● Մասնագիտական միջավայրում պարբերաբար ծավալել
մասնագիտականքննարկումներ(այդթվում՝աշխատան-
քայինխմբերիձևաչափով)ՀՀ-ումարբիտրաժիզարգաց-
ման վերաբերյալ, հատկապես դատաիրավական բարե-
փոխումներիհամատեքստում:

	● Մասնագետներիշրջանումիրազեկվածությանբարձրաց-
մաննուղղվածմիջոցառումներիցհետոնաևիրազեկվա-
ծության բարձրացման միջոցառումներ իրականացնել
գործարարներիշրջանում:

	● Արբիտրաժային հաստատությունում ներգրավված ար-
բիտրներիմասինստեղծելմանրամասնտվյալներովբա-
զա (ներառյալմանրամասնտեղեկություններմասնագի-
տացումներիուփորձիմասին):

	● Առավել ընդլայնել արբիտրների ցանկը՝ ներգրավելով
ինչպես ներքին շուկայում առկա, այնպես էլ սփյուռքի՝
արբիտրաժի կամ առանձին երկրի իրավունքի ճանաչ-
ված մասնագետների (առաջին հերթին թիրախավորե-
լով աշխարհում ու տարածաշրջանում առավել հաճախ
կիրառվող իրավունքի երկրները (Անգլիա, Շվեյցա-
րիա, Ռուսաստան, ԱՄՆ որոշ նահանգներ՝ Նյու Յորք,
Կալիֆոռնիա,Դելավերևայլն)):

	● Հաստատելհամագործակցությունհեղինակավորմիջազ-
գային արբիտրաժային կենտրոնների հետ՝ փորձի փո-
խանակման, կայացման ուղղությամբ մասնագիտական
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աջակցությունստանալուհամար(օրինակ՝արբիտրների
մենթորություն(mentoring)):

	● Արբիտրաժային հաստատություններում ներդնել գործե-
րիկառավարմանհամակարգեր(ներառյալգործերիառ-
ցանց կառավարում, նիստերի հեռակա վարման մեխա-
նիզմներ, հաստատության քարտուղարություն՝ հստակ
լիազորություններովուկարողություններով):

	● Պետության հետ համագործակցությամբ (հնարավորու-
թյանդեպքում՝պետությանաջակցությամբ)իրականաց-
նել Հայաստանը որպես տարածաշրջանային արբիտ-
րաժի վայրի գաղափարի առաջխաղացմանն (promote)
ուղղվածմիջոցառումներ:
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	● Հաշտարարությանմասինօրենքի17-րդհոդվածիհամա-
ձայն՝սահմանելհաշտարարներիծանրաբեռնվածության
ևմասնագիտացվածությանհաշվառմանկարգ,որըկա-
պահովի ծանրաբեռնվածության հնարավորինս լիարժեք
արձանագրումնուհամապատասխանտվյալներիհասա-
նելիությունըդատարաններիհամար,ինչպեսնաևգործ-
նականում ներդնել հաշտարարների ռեեստրի վարման
առցանցհարթակ:

	● Հստակամրագրելդատարանի՝հաշտարարություննշա-
նակելումասինորոշումը,կողմերի՝դատարանիտրամադ-
րությանտակեղածկոնտակտայինտվյալները(ներառյալ,
հնարավորությանդեպքում,հեռախոսայինհամարները),
ինչպես նաև հայցադիմումի և հայցադիմումի պատաս-
խանիպատճեններըհաշտարարինտրամադրելուպար-
տավորությունը:

	● Սահմանել,որհաշտարարըիրավունքունիծանոթանա-
լուգործինյութերին:

	● Ամրագրել,որկողմերըպարտավորենհաշտարարություն
նշանակելումասինորոշումըստանալուպահից10-օրյա
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ժամկետում ներկայանալ հաշտարարի գրասենյակ կամ
այլկերպ՝համաձայնեցվածեղանակով,կապհաստատել
հաշտարարիհետ:

	● Աշխատանքտանելդատավորներիհետ(վերապատրաս-
տումների, կլորսեղաններիևնմանայլ գործիքներիկի-
րառմամբ)՝վերջիններիսներկայացնելուհամարհաշտա-
րարության էությունը, դրա առավելությունները՝ քաջա-
լերելովնրանցառավելակտիվուղղորդելվեճիկողմերին
դեպիհաշտարարություն,ուպարզաբանելկողմերինդրա
էությունը, ինչպես նաև հաշտարարության իրականաց-
մանհամարբավարարժամանակտրամադրելուանհրա-
ժեշտությունը(օրենքովսահմանվածեռամսյաժամկետի
սահմաններում):

	● Ընդունել Հաշտարարությանորակավորմանհանձնաժո-
ղովիձևավորման,գործունեության,որակավորումըշնոր-
հելուևորակավորմանվկայագիրտրամադրելուկարգու
կազմակերպելհաշտարարներիորակավորում:

	● Հաշտարարների որակավորման քննությունում օրենսդ-
րությանիմացությանվերաբերյալհարցերիհետմեկտեղ
դիտարկելփորձնականգործեր (case-study),որոնքվեր-
ջիններս կլուծեն, և հաշտարարության սիմուլյացիաներ
(mockmediation)ներառելունպատակահարմարությունը:

	● Օրենսդրորեներաշխավորելհաշտարարներիավելիմեծ
ներկայացվածություն հաշտարարների որակավորման
հանձնաժողովում:

	● Հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպու-
թյանը միջնաժամկետ կտրվածքով աջակցություն ցու-
ցաբերելվերապատրաստումներիկազմակերպմանհար-
ցում,այդթվում՝միջազգայինփորձունեցողմասնագետ-
ներիներգրավմամբ:



86

	● Աջակցել (այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների ներ-
գրավմամբ)հաշտարարներիինքնակարգավորվողկազմա-
կերպությանը՝մշակելուհաշտարարիվարքագծիկանոննե-
րիմանրամասներնուհաշտարարությանկանոնները:

	● Մշակել (օրինակ՝բարձրագույնդատականխորհրդիմի-
ջոցով)պարզումատչելիլեզվովշարադրվածտեղեկատ-
վականթերթիկկամուղեցույցհաշտարարությանուդրա
առավելություններիվերաբերյալև տարածելդատավոր-
ներիշրջանում,որըդատավորներըկօգտագործենվեճի
կողմերին հաշտարարության էությունը պարզաբանելու
համար:

	● Հաշտարարությանմասինօրենքի21-րդհոդվածումկա-
տարելլրացում,համաձայնորի՝ընդհանուրժողովիքվո-
րումըորոշելիսանդամներիթվիհաշվարկումհաշվիչեն
առնվումայնանդամները,որոնքանհարգելիպատճառով
(որի մասին նա պետք է գրավոր ծանուցի կազմակեր-
պությանը ողջամիտ ժամկետում) չեն մասնակցել նա-
խորդերկուընդհանուրժողովինիստերին:

	● Հաշտարարությանմասինօրենքի16-րդհոդվածումկա-
տարել լրացում,համաձայնորի՝հաշտարարներըկարող
ենկասեցնելիրենցկարգավիճակըսեփականդիմումով:

	● Հրաժարվել անվճար 4 ժամ հաշտարարությունից՝ փո-
խարենը սահմանելով հաշտարարի հետ պարտադիր
անվճար տեղեկատվական հանդիպման պահանջ բոլոր
այնդեպքերում, եթեառկաէողջամիտհավանականու-
թյունվեճըհաշտությամբավարտելու:

	● Հաշտարարությանզարգացումնիրականացնելփուլային
եղանակով՝ առաջին հերթին ապահովելով հաշտարար-
ների մասնագիտացվածության և վերապատրաստման
պատշաճմակարդակ,որիցհետոիրականացնելիրազեկ-
վածությանբարձրացմաննուղղվածաշխատանքներ:
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	● Իրականացնել կարողությունների ու հնարավորություն-
ների գնահատում հաշտարարների մասնագիտացվա-
ծությանև հետաքրքրվածությաննախնականգնահատ-
մանմիջոցով:

	● Հաշտարարության համակարգի զարգացումից հետո
դիտարկել մինչև 1 ամիս ժամկետով պարտադիր հաշ-
տարարությանպահանջ(որպեսդատարանդիմելունա-
խապայման)ընտանեկանվեճերով(բացառությամբալի-
մենտներիբռնագանձմանպահանջների):

	● Ընդհանուրբնակչության շրջանումիրականացնել իրա-
զեկվածության միջոցառումներ (առցանց նյութերի տե-
ղադրում ու պարբերական թարմացում, սոցիալական
ցանցերիմիջոցովտեղեկություններիտարածում,տպա-
գիր նյութերի տարածում, ինչպես նաև ուսուցողական
նյութերի ցուցադրում հեռուստատեսությամբ (ժամանա-
կիննմաննյութնկարահանվելև որոշժամանակ շրջա-
նառվել է Հանրային հեռուստատեսությամբ), ներառյալ
պարզևդիդակտիկ,ուսուցողականտեսալսողականնյու-
թեր,«հաջողությանպատմություններ» (successstories)
և/կամ նախկինում հաշտարարությունից օգտված ան-
ձանցվկայություններ(testimonials)):

	● Իրականացնելիրազեկմանմիջոցառումներ,վերապատ-
րաստումներուսեմինարներփաստաբաններիշրջանում,
հատկապեսմիջազգայինփորձագետներիներգրավմամբ:
Այս միջոցառումները կարող են ներառել սեմինարներ,
կլորսեղանքննարկումներ,վերապատրաստումներ:

	● Բուհերում ներդնել/կազմակերպել հաշտարարությանը
նվիրվածկրթականծրագրերև/կամդասընթացներ(հա-
վանաբարարբիտրաժիհետ՝ՎԱԼնվիրվածդասընթացի
շրջանակում):
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	● Դիտարկել հաշտարարության իրականացման համար
դատարանների շենքերում կամ դրանց կից տարածքի
հատկացման կամ Հաշտարարների ԻԿԿ-ին համապա-
տասխանշենքայինպայմաններովապահովելուհնարա-
վորությունը:

	● Մինչ Հաշտարարների ինքնակառավարվող կազմակեր-
պության կողմից երկարաժամկետֆինանսականկայու-
նությանհասնելընրանաջակցությանցուցաբերումշեն-
քայինպայմաններիապահովմանուընթացիկվարչական
ծախսերիառումով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
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Ընդհանուր տեղեկություններ

1 Կազմակերպության
անվանումը

2 Գործունեությանոլորտ

3 Ներկայացուցչիանուն,
ազգանուն,պաշտոն

4 Կոնտակտայինտվյալներ

5 Կազմակերպությանկայքէջ
ևսոցիալականկայք

6

Որքա՞նհաճախեքխորհուրդ
տալիսվեճիկողմերին
իրականացնելու
վեճերիայլընտրանքային
լուծում(ՎԱԼ):

☐ երբեք ☐տարեկանմի
քանիանգամ

☐ամսական
միքանի
անգամ

☐ավելիհաճախ

6.1
Ո՞րիրավիճակներում
կառաջարկեիք
արբիտրաժըՀայաստանում:

6.2

Արդյոքտեղյա՞կեք
Հայաստանումարբիտրաժում
«հաջողության
պատմություններ»-ից:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ
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7

Եթեձերհաճախորդին
առաջարկումեքարբիտրաժի
դիմել,ի՞նչնկատառումներ
կարողենազդելարբիտրաժի
նստավայրիևարբիտրաժային
հաստատությանընտրության
վրա:

8
Երբևէօգտագործե՞լեք
Հայաստանումարբիտրաժային
հաստատություններ:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

8.1 Եթեայո,ապաինչպիսի՞նէձեր
գնահատականը:

8.2 Եթեոչ,ապաինչու՞:

9

Կարիքկա՞
Հայաստանումնոր
արբիտրաժային
հաստատությանստեղծման:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

9.1 Ինչու՞ԱՅՈ/ՈՉ:

10
Դուքերբևէնշանակե՞լեք
հայաստանյանարբիտր/
հաշտարար:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

10.1
Եթեայո,ապաի՞նչ
նկատառումովեքնման
ընտրությունկատարել:
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10.2

Որտեղի՞ցեքստացել
տեղեկատվությունհայ
արբիտրների/հաշտարարների
մասին:

10.3

Եթենախկինումօգտվելեք
օտարերկրյաարբիտրներից,
որտեղի՞ցեքտեղեկացելդրանց
մասին:

11

Կա՞նտնտեսությանհատուկ
ճյուղեր,որոնքհատկապես
հակվածենվեճերի
այլընտրանքայինլուծման/
արբիտրաժիկիրառմանը:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

11.1 Եթեայո,ապաորո՞նքենդրանք:

12

Հաշտարարությանվերաբերյալ
համաձայնություններներառու՞մ
եքվեճերիլուծմանմասին
պայմանագրայինդրույթներում:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

13
Ո՞րհաճախորդներնենհամաձայն
արբիտրաժի/հաշտարարության
դրույթներին:

14
Ո՞րդեպքերնենառավելհարմար
արբիտրաժի/հաշտարարության
կիրառմանհամար:

15
Ձերկարծիքովի՞նչկարողէարվել
Հայաստանումարբիտրաժը/
հաշտարարությունըխթանելու
համար:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
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Ընդհանուր տեղեկություններ

1 Կազմակերպությանանվանումը

2 Գործունեությանոլորտ

3 Ներկայացուցչիանուն,
ազգանուն,պաշտոն

4 Կոնտակտայինտվյալներ

5 Կազմակերպությանկայքէջև
սոցիալականկայք

Օրենսդրական խնդիրներ

6 Առկա՞ենօրենսդրական
խնդիրներՎԱԼբնագավառում: ☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

6.1 Եթեայո,ապաորո՞նքենդրանք:

7

Առկա՞ենօրենսդրական
խնդիրներարբիտրաժային/
մեդիացիոն
համաձայնություններիկնքման
իրավակարգավորումներում:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

7.1 Եթեայո,ապա
որո՞նքենդրանք:

8

Առկա՞ենՀՀ
ստանձնածմիջազգային
պարտավորությունների
համապատասխանեցմանհետ
կապվածխնդիրներ:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

ԲԱՆԱՎՈՐՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻՀԱՐՑԱՇԱՐ
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8.1 Եթեայո,ապա
որո՞նքենդրանք:

9

Առկա՞ենարբիտրաժի
քննությանըհանձնմանենթակա
վեճերիշրջանակիիրավական
կարգավորմանվերաբերյալ
խնդիրներ:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

9.1 Եթեայո,ապաորո՞նքենդրանք:

10

Առկա՞ենհայցիապահովման
միջոցներիևնախնական
կարգադրությունների
օրենսդրականկարգավորման
հետկապվածհարցեր:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

10.1 Եթեայո,ապա
որո՞նքենդրանք:

11
Առկա՞ենխնդիրներ
արբիտրաժայինտրիբունալիվճռի
վիճարկմանկարգավորումներում:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

11.1 Եթեայո,ապա
որո՞նքենդրանք:

12

Առկա՞ենխնդիրներ
արբիտրաժայինտրիբունալի
վճռիճանաչմանևկատարման
կարգավորումներում:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

12.1 Եթեայո,ապա
որո՞նքենդրանք:
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13

Առկա՞ենխնդիրներ
օտարերկրյաարբիտրաժի
որոշումների/վճիռների
ճանաչմանևկատարման
կարգավորումներում:

☐ ԱՅՈ ☐ՈՉ

13.1 Եթեայո,ապաորո՞նքենդրանք:

Իրազեկվածության խնդիրներ

14

Տեսնո՞ւմեքարդյոքվեճերի
այլընտրանքայինլուծման
վերաբերյալիրազեկվածության
խնդիրներ,որո՞նքենդրանք:

15
Որքա՞նհաճախեքխորհուրդ
տալիսվեճիկողմերինՎԱԼ
իրականացնել:

☐երբեք ☐ տարեկան
միքանի
անգամ

☐ ամսական
միքանի
անգամ

☐ ավելի
հաճախ

16
Վեճիկողմերըարդյոք
հասկանու՞մենմեդիացիայիև/
կամարբիտրաժիէությունը:

☐ այո,լավ ☐ այո,թերի

☐ այո,շատ
թերի

☐ ոչ

16.1
Հատկապեսո՞րհարցերի
առումովեննրանքթերի
տեղեկացված:

17

Ինչպե՞սեքտեղեկատվություն
տարածումՎԱԼմեխանիզմների
ևդրանցհասանելիության
վերաբերյալ:

18
Ի՞նչխնդիրներեքտեսնումՎԱԼ
մեխանիզմներինկատմամբ
վստահությանհարցում:
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19

Ի՞նչքայլերենանհրաժեշտՎԱԼ
մեխանիզմներինկատմամբ
վստահությանբարձրացման
համար:

Արբիտրների/հաշտարարների որակավորում և ընտրություն

20

Երբևէիրականացրե՞լեք
հաշտարարություն:Ի՞նչ
հաճախականությամբեքգործեր
ստանում:

☐երբեք ☐տարեկան
միքանի
անգամ

☐ ամսական
միքանի
անգամ

☐ ավելի
հաճախ

20.1 Եթեայո,ապաի՞նչ
հաճախականությամբ:

21 Երբևէեղե՞լեքարբիտր:

☐ երբեք ☐ տարեկան
միքանի
անգամ

☐ ամսական
միքանի
անգամ

☐ ավելի
հաճախ

21.1 Եթեայո,ապաի՞նչ
հաճախականությամբ

22
Ի՞նչխնդիրներեքտեսնում
հաշտարարներիորակավորման
հարցում:

23
Ի՞նչքայլերենանհրաժեշտ
հաշտարարներիորակավորման
բարձրացմանհամար:

24
Ի՞նչխնդիրներեքտեսնում
հաշտարարների/արբիտրների
ընտրությանհարցում:
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Ինստիտուցիոնալ համակարգ

25

Ի՞նչկարծիքիեքհաշտարարների
ինքնակարգավորվող
կազմակերպությանստեղծման
կամգործունեությանմասին:

26
Ի՞նչկարծիքիեքմշտապես
գործողարբիտրաժային
հաստատություններիմասին:

27

Ի՞նչքայլերենանհրաժեշտ
ՀՀ-ումմիջազգայնորեն
ճանաչվածարբիտրաժային
հաստատությունձևավորելու
համար:

Գործնական խնդիրներ

28

Ի՞նչկարծիքիեքարբիտրների/
հաշտարարներիկողմից
հաշտարարության/գործերի
քննությանժամկետներիմասին:

Արբ.

Հաշտ.

29

Ի՞նչկարծիքիեքդատարանների
կողմիցարբիտրաժիհետ
կապվածգործերիքննության
ժամկետներիմասին:

30

Ի՞նչգործնականխնդիրներ
եքտեսնումարբիտրների/
հաշտարարներիգործունեության
բնագավառում:

Արբ.

Հաշտ.
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ABSTRACT

TheanalysisoftheRAlegislationallowsustoconcludethatthe
legislativefieldinthefieldofarbitrationisinaccordancewiththe
internationalagreementsoftheRepublicofArmeniaandislargely
inlinewiththebestinternationalexperienceinthisfield.

Most of the surveyed specialists are of the opinion that the
problems related to the development of arbitration in Armenia
arisenotsomuchfromthelegislativeasfrompracticalproblems.

Itappearsthatthemostsignificantissueconcernstheapproach
taken by theRA courts in challenging the validity of arbitration
agreements,namelythattheexaminationofclaimstodeclarean
agreementinvalidisexclusivelyunderthecourt’sjurisdiction.

The lack of mechanisms, criteria and guidelines for revealing
theconflictofinterestsofarbitratorsisabigprobleminArmenia.
Although,accordingtothelaw,eachinstitutionmusthaveitsown
rules of conduct for arbitrators, in a smallmarket likeArmenia,
wherethereisahighprobabilitythatthearbitratorexaminingthe
caseandtheparty’srepresentativewillhaveaconflictofinterest,
morestringentandlegislativesolutionsareneeded.

It isnecessary toworkwith judges(using trainings, round table
discussionsandothersimilartools),sothattheywillavoid,within
thescopeoftheapplicationreview,toexaminetheissueswhich
areoutsidethescopeoftheCourt’sgroundsforannulmentofthe
arbitrationawardaccordingtotheArbitrationLaw.

Regulationof themediationprocess inArmenia isgovernedby
the 2018 RA Law on “Mediation” and the RA Civil Procedure
Codeofthesameyear.Althoughbothlegalactscontainimportant
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provisions, thereareanumberof significant legalandpractical
issuesinthefieldofmediationwhichcanbeasignificantobstacle
tothedevelopmentoftheinstituteofmediationinArmenia.

Thelegislationdoesnotclearlyregulatetheissuesrelatedtothe
compulsoryexecutionoftheagreementconcludedasaresultof
mediation.

Theregisteroflicensedmediatorsispostedonthewebsiteofthe
MinistryofJustice,buttheprocedureforregisteringtheirworkload
and specialization has not been established yet. There are no
clearproceduresforhowajudgeselectsandappointsamediator.

The self-regulatory organization of mediators needs support in
organizingtrainings,includingtheinvolvementofspecialistswith
internationalexperience.
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 ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱ ԳԻՐ

ՀՀօրենսդրությանվերլուծությունըթույլէտալիսեզրակացնել,
որ արբիտրաժի ոլորտում օրենսդրական դաշտը համապա-
տասխանեցված է ՀՀ միջազգային պայմանագրերին ու հիմ-
նականումհամահունչէայսոլորտումմիջազգայինլավագույն
փորձին: Հայաստանումարբիտրաժիզարգացմանհետկապ-
վածխնդիրները պայմանավորված են ոչ այնքան օրենսդրա-
կան,որքանգործնականխնդիրներով:

Թերևսառավելէականխնդիրըվերաբերումէարբիտրաժային
համաձայնությունպարունակողպայմանագրերիվավերության
վիճարկմանհարցումՀՀդատարաններիորդեգրածմոտեցմա-
նը,ըստորի՝գործարքնանվավերճանաչելուվերաբերյալպա-
հանջներիքննությունըվերապահվածէբացառապեսդատա-
րանին:

Հայաստանում մեծ խնդիր է արբիտրների շահերի բախման
բացահայտմանմեխանիզմների,չափանիշներիևուղեցույցնե-
րիբացակայությունը:Թեև,օրենքիհամաձայն, յուրաքանչյուր
հաստատությունպետքէունենաարբիտրներիվարքագծիիր
կանոնները,այդուհանդերձ,ՀՀ-ինմանփոքրշուկայում,որտեղ
մեծէհավանականությունը,որգործըքննողարբիտրըևկողմի
ներկայացուցիչը կունենան շահերի բախում, անհրաժեշտ են
ավելիխիստևօրենսդրականմակարդակիլուծումներ:

Անհրաժեշտ է աշխատանք տանել դատավորների հետ (վե-
րապատրաստումների, կլոր սեղանների և նման այլ գործիք-
ներիկիրառմամբ), որպեսզիվերջիններսխուսափենդիմումի
քննության շրջանակում այնպիսի հարցերի ուսումնասիրու-
թյունից,որոնքդուրսենԱրբիտրաժիմասինօրենքովսահման-
ված՝արբիտրաժիվճռի՝դատարանիկողմիցչեղյալճանաչվելու
հիմքերիշրջանակից:
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Հաշտարարության գործընթացի կարգավորումը ՀՀ-ում իրա-
կանացվումէ2018թ.ընդունված«Հաշտարարությանմասին»
ՀՀօրենքովև նույնթվականինընդունվածՀՀքաղաքացիա-
կան դատավարության օրենսգրքով: Թեև երկու իրավական
ակտերնէլպարունակումենկարևորկարգավորումներ,այդու-
հանդերձ, հաշտարարության ոլորտում առկա են օրենսդրա-
կանուիրավակիրառպրակտիկայիմիշարքէականխնդիրներ,
որոնքկարողենզգալիխոչընդոտլինելՀայաստանումհաշտա-
րարությանինստիտուտիզարգացմանհամար:

Օրենսդրությունը բավականաչափ հստակ չի կարգավորում
հաշտարարության արդյունքում կնքված համաձայնության
հարկադիրկատարմանհետկապվածխնդիրները:

Արտոնագրվածհաշտարարներիռեեստրըտեղադրվածէար-
դարադատության նախարարության կայքում, սակայն նրանց
ծանրաբեռնվածության և մասնագիտացվածության հաշվառ-
ման կարգ մինչ օրս սահմանված չէ: Չկան հստակ ընթացա-
կարգեր,թեդատավորնինչպեսէընտրումևնշանակումհաշ-
տարարին:

Հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպությանը
անհրաժեշտ է աջակցություն վերապատրաստումների կազ-
մակերպմանհարցում,այդթվում՝միջազգայինփորձունեցող
մասնագետներիներգրավմամբ:
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«ԵՀՀ հա մալ սա րա ն» խո րագ րի ներ քո 
պատ րաստ ված այլ հրա պա րա կում ներ

 ● Պրոբացիայի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում.
Մաս1,2020, 

 https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-probation-
service-in-RA

 ● Հայաստանումբնակվողազգությամբեզդիաղջիկներիիրավունքնե-
րինևհնարավորություններինառնչվողխնդիրները,2020,

 https://epfarmenia.am/hy/document/Issues-Related-to-the-Rights-of-
and-Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia

 ● Հարաբերություններառանցշփումների,2020,
 https://epfarmenia.am/hy/document/Relations-without-Interactions

 ● Արմենիա3.0.հասկանալ20-րդդարիՀայաստանը(անգլերեն),2020. 
https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-
Century-Armenia

 ● Հայաստանըևտարածաշրջանը,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-and-the-Region

 ● Հրատարակչականգործընթացիուղեցույց,2019,
 https://epfarmenia.am/hy/document/publication-algorithm

 ● Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության հա-
մար,ձեռնարկ,2019,

 https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs

 ● Քննադատականմտածողություն.տրամաբանականսխալներևհռե-
տորաբանականշեղողկիրառուկներ,2019,

 https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-
Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking

 ● Համակարգված մտագործունեության մեթոդաբանություն և կրեա-
տիվխաղեր,2018,

 https://epfarmenia.am/hy/document/MSTA-Creative-Game

 ● Հասարակությունևտեղականինքնակառավարում.Կազմակերպա-
գործունեականխաղիարդյունքները,2018,

 https://epfarmenia.am/hy/document/OAS-Highlights-CELoG-2018

 ● ԵՀՀ-նևմշակույթը,գրականություննուարվեստը(անգլերեն),2018,
https://epfarmenia.am/document/EPF-Culture-Literature-Art

 ● Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականությանդրսևորում-
ներըհայգրականությանմեջ,2017,

 https://epfarmenia.am/document/Manifestations-of-Tolerance-and-
Intolerance-in-Armenian-Literature
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Publications under the ‘‘EPF University’’ headline

 ● TheProbationServiceintheRepublicofArmenia.Part1(inArmenian).
(2020)

 https://epfarmenia.am/hy/document/Baseline-research-on-probation-
service-in-RA

 ● IssuesRelatedtotheRightsofandOpportunitiesforYezidiGirlsResiding
inArmenia.(2020)

 https://epfarmenia.am/document/Issues-Related-to-the-Rights-of-and-
Opportunities-for-Yezidi-Girls-Residing-in-Armenia

 ● RelationsWithoutInteractions.(2020)
 https://epfarmenia.am/document/Relations-without-Interactions

 ● Armenia3.0.Understanding20thCenturyArmenia.(2020) 
 https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-

Century-Armenia

 ● ArmeniaandTheRegion(inArmenian).(2019)
 https://epfarmenia.am/hy/document/Armenia-and-the-Region

 ● PublishingGuide(inArmenian,withEnglishabstracts).(2019)
 https://epfarmenia.am/hy/document/publication-algorithm

 ● Present-dayknowledgeforeffectiveadvocacy(inArmenian,withEnglish
abrstracts).(2019)

 https://epfarmenia.am/hy/document/Manual-for-CSOs-Bridge4CSOs

 ● CriticalThinking:LogicalFallaciesandMisleadingRhetoricalTricks(in
Armenian).(2019)

 https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-
Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking

 ● About the Methodology of Systemic Thought Activity (MSTA) and
CreativeGames.(2018)

 https://epfarmenia.am/document/MSTA-Creative-Game

 ● SocietyandLocalSelf-Governance.ConclusionsandRecommendations
fromOrganizationalActivitySeminar.(2018)

 https://epfarmenia.am/document/OAS-Highlights-CELoG-2018

 ● Culture,LiteratureandArt.(2018)
 https://epfarmenia.am/document/EPF-Culture-Literature-Art

 ● ManifestationsofToleranceand Intolerance inArmenianLiterature (in
Armenian,withEnglishabstracts).(2018)

 https://epfarmenia.am/document/Manifestations-of-Tolerance-and-
Intolerance-in-Armenian-Literature
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