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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
2002 թվա կա նից Հա մաշ խար հային Բան կը և Մի ջազ գային ֆի նան սա կան կոր պո րա ցիան նա խա ձեռ նել են 
«Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լը» ծրագ րի (այ սու հետ՝ «Doing Business» ծրա գիր) իրա կա նա ցու մը: Ծրա գի րը բնու
թագ րում է աշ խար հի 185 երկր նե րում բիզ նե սի իրա կա նաց ման դյու րի նու թյան աս տի ճա նը և խրա խու սում է 
պե տու թյուն նե րին կա տա րե լու հա մա պա տաս խան բա րե փո խում եր առա վել ար դյու նա վետ կար գա վո րում ե րի 
հաս նե լու ուղ ղու թյամբ, բա րե փո խում ե րի նպա տա կով առա ջար կում է չա փիչ ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև հնա րա
վո րու թյուն է տա լիս բիզ նե սով հե տաքրքր վող ան ձանց հա մա պար փակ պատ կե րա ցում կազ մե լու յու րա քան չյուր 
երկ րի գոր ծա րար մի ջա վայ րի մա սին: 

«Doing Business» ծրա գի րը ներ կա յաց նում է նաև ամե նա մյա ման րա մասն զե կույց յու րա քան չյուր երկ րի տն տե
սու թյան վե րա բե րյալ: Նշ ված զե կույ ցի մեջ ընդ գրկ վող ցու ցիչ նե րի1 բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը (ՀՀ) վեր ջին տա րի նե րին զգա լի քայ լեր կա տա րեց, ին չի ար դյուն քում ներ կա յումս զբա
ղեց նում է 32րդ տե ղը 185 պե տու թյուն նե րի վար կա նի շային աղյու սա կում: Սա կայն Հա յաս տա նի ար ձա նագ րած 
ար դյունք նե րը չի կա րե լի բա վա րար հա մա րել: Առա վել ևս, կան այն պի սի ցու ցիչ ներ, որոնք, առան ձին վերց րած, 
շատ քիչ են փոխ վել, քա նի որ այդ ցու ցիչ նե րով բնու թագր վող հա մա պա տաս խան ոլորտ նե րը բա րե փո խում ե րի 
գրե թե չեն են թարկ վել կամ ան նշան չա փով են են թարկ վել: Դրանց թվում է «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա
հո վում» ցու ցի չը, որն առանձ նա կիորեն բա ցա հայ տում է տվյալ երկ րում առևտ րային բնույ թի պայ մա նագ րե րի 
խախտ ման դեպ քում ծա գած առևտ րային վե ճե րը դա տա րան նե րի մի ջո ցով լու ծե լու և պայ մա նագ րի կա տար ման 
գոր ծըն թա ցի դյու րի նու թյան աս տի ճա նը: Այդ գոր ծըն թա ցը բնու թագր վում է երեք հիմ ա կան գոր ծոն նե րով՝ ժա
մա նակ, ծախ սեր և ըն թա ցա կար գե րի թիվ: Ներ կա յումս «Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լը 2013» զե կույ ցի հա մա
ձայն՝ Հա յաս տա նը «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի վար կա նի շային աղյու սա կում զբա ղեց
նում է 91րդ տե ղը 185 երկր նե րի շար քում: Ժա մա նա կի ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը 440 օր է: Ծախ սե րը կազ մում 
են առևտ րային վե ճով պա հան ջի 19 տո կո սը, իսկ ըն թա ցա կար գային քայ լե րը թվով 49ն են2: Այս տվյալ ներն 
ան փո փոխ են մա ցել 2009թ.ից և ար դեն շուրջ 4 տա րի է, ինչ այդ ցու ցի չը չի բա րե լավ վել:

 Սույն ու սում ա սի րու թյու նը նվիր ված է Հա յաս տա նում առևտ րային բնույթ կրող պայ մա նագ րե րի կա տա րու մը 
դա տա րան նե րի մի ջո ցով ապա հո վե լու վե րա բե րյալ ներ կայիս օրենսդ րու թյան և պրակ տի կայի ներ կա յաց մա նը, 
նե րա ռյալ պայ մա նագ րի խախտ ման հետ ևան քով ծա գած վե ճը քն նող իրա վա սու դա տա րան նե րը, դա տա րան 
դի մե լը, դա տա վա րու թյան ըն թա ցա կար գը և տևո ղու թյու նը, դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման կար գը և 
տևո ղու թյու նը, դա տա կան (այդ թվում՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան) ծախ սե րը, դա տա կան ակ տի կա տար
ման ծախ սե րը և այլն: Ու սում ա սի րու թյու նը կա տար ված է «Doing Business» ծրագ րի կող մից «Պայ մա նագ րե րի 
կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի հա մար մշակ ված մե թո դա բա նու թյան և հար ցա շա րի հա մա ձայն առա ջարկ
վող ստան դարտ առևտ րային վե ճի օրի նա կով: 

Ա ռան ձին հա վել վա ծով (Հա վել ված 1) ներ կա յաց վում են նաև «Doing Business» ծրագ րի կող մից «Պայ մա նագ րե րի 
կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի հա մար մշակ ված ըն թա ցա կար գային քայ լե րը, որոնք նե րա ռում են Հա յաս
տա նում տի պային վե ճի ծա գու մից մինչև վճ ռի կա տա րում ան հրա ժեշտ ըն թա ցա կար գային քայ լե րը և դրանց 
թի վը:

« Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լը 2013» զե կույ ցում ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րով ար ձա նագր վել են Հա յաս
տա նի վե րա բե րյալ հրա պա րակ ված տվյալ նե րի և ներ կա յումս առ կա փաս տա ցի վի ճա կի որոշ տար բե րու թյուն
ներ, ինչ պես նաև կա տար վել են եզ րա հան գում եր և առա ջար կու թյուն ներ հնա րա վոր բա րե փո խում ե րի և «Պայ
մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի վար կա նի շային աղյու սա կում Հա յաս տա նի դիր քը բա րե լա վե լու 
ուղ ղու թյամբ: 

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում ա սիր վել են պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հով մա նը և դա տա կան հա
մա կար գին առնչ վող բո լոր իրա վա կան ակ տե րը։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել ոլոր տում նա խա տես վող բա
րե փո խում ե րին և գոր ծող ռազ մա վա րու թյուն նե րին։ Ընդ հա նուր պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար քն նար կում եր 
են ան ցկաց վել նաև մի շարք փաս տա բան նե րի և առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ։

1 ԴԲ ամենամյա զեկույցի համար պետության տնտեսությունը բնութագրող ցուցանիշները թվով 11ն են՝
1. Ընկերության հիմնադրում
2. Շինարարական թույլտվությունների ստացում
3. Էլեկտրականության միացում
4. Սեփականության գրանցում
5. Վարկերի ստացում
6. Ներդրողների պաշտպանություն

7. Հարկերի վճարում
8. Արտաքին առևտուր
9. Պայմանագրերի կատարման ապահովում
10. Ձեռնարկության փակում/լուծարում
11. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում

Առավել մանրամասն տե´ս http://www.doingbusiness.org/aboutus; http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/
English/DB13Chapters/AboutDoingBusiness.pdf

2 «Գործարարությամբ զբաղվելը 2013, Հայաստան» զեկույցը տե´ս http://doingbusiness.org/Reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/
Country/ARM.pdf; «Պայմանագրերի կատարման ապահովում» ցուցիչի վերաբերյալ տեղեկությունները տե´ս զեկույցի 85րդ էջում: 
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 Հա վաք ված տե ղե կու թյուն ներն ամ փոփ վել և հե տա գա յում ներ կա յաց վել են մայի սի 23 ի ն, 30 ին և 31 ին 
անցկաց ված երեք սե մի նար նե րի ըն թաց քում, որոնց մաս նակ ցել են շա հագր գիռ պե տա կան մար մին նե րի, մաս
նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի, բիզ նես և իրա վա բա նա կան խորհր դատ վու թյուն իրա կա նաց նող տար բեր ըն
կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ինչ պես նաև ան հատ փաս տա բան ներ, իրա վա բան ներ, տն տե սա գետ ներ, 
ֆի նան սիստ ներ և այլոք: Սե մի նար նե րի ըն թաց քում հա կիրճ ներ կա յաց վել են ՀՀ ի վե րա բե րյալ «Գոր ծա րա
րու թյամբ զբաղ վե լը 2013» զե կույ ցի «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի ար դի վի ճա կը, կա
տար ված ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը, առ կա խն դիր նե րը, ինչ պես նաև ոլոր տում առա ջարկ վող բա րե փո
խում ե րը: Սե մի նար ներն մաս նա կից նե րի հետ ու ղեկց վել են կա տար ված հե տա զո տու թյան վե րա բե րյալ ակ տիվ 
քն նար կում ե րով։ Դրանց ըն թաց քում ար վել են նաև մի շարք առա ջար կու թյուն ներ, որոնք ներ կա յաց ված են 
սույն զե կույ ցի Հա վել ված 2ում։
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 ՍՏԱՆԴԱՐՏԴԱՏԱԿԱՆԳՈՐԾԻՆ(ՏԻՊԱՅԻՆՎԵՃԻՆ)ԱՌՆՉՎՈՂ 
ԵՆԹԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ3 
Առևտրայինպայմանագրիկատարմանապահովումըդատարանների 
միջոցով
« Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չը բնու թագ րե լու հա մար «Doing Business» ծրագ րի կող մից 
մշակ վել և առա ջարկ վել է ստան դարտ առևտ րային վե ճի մի դեպք, որի օրի նա կով հնա րա վոր է բա ցա հայ տել ու
սում ա սիր վող տն տե սու թյու նում առևտ րային պայ մա նագ րե րի կա տար ման դյու րի նու թյան աս տի ճա նը: Դեպ քը 
ներ կա յաց ված է ապ րանք նե րի առք ու վա ճառ քի պայ մա նագ րի օրի նա կով.

 Վա ճա ռո ղը և գնոր դը՝ եր կուսն էլ տե ղա կան ըն կե րու թյուն ներ են: Վա ճա ռո ղը հա մա ձայ նում է վա ճա ռել, իսկ 
գնոր դը հա մա ձայ նում է գնել պատ վե րով պատ րաստ ված ապ րանք նե րը, որոնց ար ժե քը կազ մում է 2,724,3184 
ՀՀ դրամ: Ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման ժա մա նակ գնոր դը հայ տա րա րում է, թե ապ րանք նե րի որա կը չի 
հա մա պա տաս խա նում պայ մա նագ րի պայ ման նե րին, և հրա ժար վում է վճա րել: Վա ճա ռո ղը առար կում է, որ ապ
րանք նե րը հա մա պա տաս խան որա կի են և պա հան ջում է վճա րել պայ մա նագ րով սահ ման ված գի նը: Ապ րանք
նե րը պատ րաստ ված են պատ վե րով՝ հա տուկ գնոր դի հա մար, և վա ճա ռո ղը չի կա րող դրանք վա ճա ռել եր րորդ 
կող մի: Գնոր դից մեր ժում ստա նա լուց հե տո վա ճա ռո ղը դի մում է իրա վա սու դա տա րան՝ ընդ դեմ գնոր դի: Դա
տա րա նը որո շու մը կա յաց նում է ամ բող ջու թյամբ վա ճա ռո ղի օգ տին և պար տա վո րեց նում է գնոր դին վճա րել 
պայ մա նագ րի գի նը: 

1) Վա ճա ռո ղը և գնոր դը՝ եր կուսն էլ տե ղա կան ըն կե րու թյուն ներ են, որոնք գտն վում են Երևան քա ղա քում:

2)  Վա ճա ռո ղը դի մում է դա տա րան ընդ դեմ գնոր դի՝ պայ մա նագ րով սահ ման ված գու մա րը բռ նա գան ձե լու 
պա հան ջով: Հայ ցագ նի ար ժե քը կազ մում է 2,724,318 ՀՀ դրամ: 

3) Դա տա րա նը որո շում է կա յաց նում, որ վե ճը են թա կա է քն նու թյան Երևան քա ղա քում, և իրա վա սու է քն նե
լու վե րոն շյալ հայ ցագ նով առևտ րային վե ճը:

4) Գ նոր դը առար կում է հայ ցի դեմ, որը հե տո քնն վում է ըստ էու թյան: Դա տա րա նը չի կա րո ղա նում վճիռ 
կա յաց նել՝ հիմ վե լով միայն կող մե րի գրա վոր ցուց մունք նե րի կամ ընդ հա նուր իրա վա կան հիմ ա վո րում
նե րի վրա:

5)  Վա ճա ռո ղը մտա վա խու թյուն է հայտ նում, որ գնոր դը կա րող է վատ նել իր գույ քը, այն տե ղա փո խել դա տա
րա նի իրա վա սու թյան տա րած քից դուրս կամ դառ նալ ան վճա րու նակ: Այդ պատ ճա ռով վա ճա ռո ղը միջ նոր
դում է, և դա տա րա նը բա վա րա րում է նախ քան վճ ռի ստա ցու մը գնոր դի շար ժա կան գույ քի վրա (գ րա սե
նյա կային գույք կամ փո խադ րա մի ջոց ներ և այլն) ար գե լանք դնե լու հայ ցը:

6)  Դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում պա հանջ վում և տրա մադր վում են կար ծիք ներ Վա ճա ռո ղի մա տա կա րա
րած ապ րանք նե րի որա կի մա սին: 

ա) Կող մե րից յու րա քան չյու րը հրա վի րում է մե կա կան փոր ձա գետ՝ վա ճա ռո ղի մա տա կա րա րած ապ
րանք նե րի որա կի մա սին կար ծիք տրա մադ րե լու հա մար, կամ

բ) Դա տա վո րի կող մից նշանակվում է ան կախ փոր ձա գե տ: Են թադր վում է, որ ոչ մի այլ փոր ձա գե տի 
կող մից հա կա ռակ կար ծիք չի տրա մադր վում:

3 Ստանդարտ գործը և հարցաշարը տե´ս 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Methodology/SurveyInstruments/DB2013/Enforcing_contracts_survey_en.pdf

4 Համաձայն «Doing Business» ծրագրի մեթոդաբանության (http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcingcontracts)՝ որպես տիպային գործով առևտրային 
վեճի առարկա հանդիսացող գումարի չափ, հիմք է ընդունվում տվյալ պետությունում մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) 200%ը: ՀՀում 
2012թ.ի համար մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱի չափի մասին տեղեկությունը տե´ս ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքի «Մակրոտնտեսական 
ցուցանիշներ» բաժնում՝ http://minfin.am/main.php?lang=1&mode=macroind&iseng=1&isarm=1։ Ըստ տվյալ բաժնում հրապարակված «ՀՀ տնտեսությունը 
բնութագրող հիմական մակրոտնտեսական ցուցանիշներ (եռամսյակային)» փաստաթղթի՝ ՀՀում մեկ շնչին ընկող ՀՆԱն 2012թ.ի համար 3,269 ԱՄՆ դոլար 
է, իսկ ՀՆԱի ծավալը՝ 9.9 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: 3,269 ԱՄՆ դոլարը կկազմի 1,362,159 ՀՀ դրամ, իսկ այս գումարի 200%ը՝ 2,724,318 ՀՀ դրամ: Մեկ ԱՄՆ 
դոլարի՝ ՀՀ դրամի նկատմամբ փոխարժեքը տե´ս ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում՝ www.cba.am (հաշվարկի ժամանակ հիմք է ընդունվել 
15.05.2013թ.ի փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ դոլարը՝ 416.69 ՀՀ դրամ):
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7) Վ ճի ռը կա յաց վում է 100% ով վա ճա ռո ղի օգ տին: Գնոր դը վճ ռի ու ժով պար տա վոր է վա ճա ռո ղին վճա րել 
պայ մա նագ րով հա մա ձայ նեց ված գի նը:

8) Գ նոր դը չի բո ղո քար կում դա տա րա նի վճի ռը։

9)  Վա ճա ռո ղը որո շում է սկ սել վճ ռի կա տա րու մը: Երբ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու օրեն քով սահ
ման ված ժամ կե տը լրա նում է, ձեռ նար կում է վճ ռի պատ շաճ կա տար ման հա մար պա հանջ վող բո լոր քայ
լե րը: Են թադր վում է, որ գնոր դը գու մար չու նի իր բան կային հա շիվ ե րում, և պայ մա նագ րի գի նը հա ջո
ղու թյամբ բռ նա գանձ վում է գնոր դի շար ժա կան գույ քի (գ րա սե նյա կային գույք կամ փո խադ րա մի ջոց ներ և 
այլն) հրա պա րա կային վա ճառ քի մի ջո ցով:

 Սահ մա նում եր. սույն ու սում ա սի րու թյան մեջ օգ տա գործ ված եզ րույթ ներն ու նեն հետ ևյալ նշա նա կու թյու նը՝ 

1) Ի րա վա սու դա տա րան. Երևան քա ղա քում գտն վող դա տա րան, որն իրա վա սու է քն նե լու տի պային վե ճի 
են թադ րու թյուն նե րում նկա րագր ված առևտ րային վե ճե րին նման վե ճեր: 

2) Ար գե լանք. դա տա կան որո շում, որը կա յաց վել է մինչև դա տա վա րու թյու նը և դա տա կան վճ ռի կա յա ցու մը 
կամ դրա ըն թաց քում գնոր դի կող մից իրեն պատ կա նող որո շա կի գույ քի վա ճառ քը, տե ղա շար ժը կամ այլ 
գոր ծարք նե րի կա տա րու մը կան խե լու հա մար, մինչև վե ճի ըստ էու թյան լու ծու մը: Այդ պի սի ար գե լան քի 
նպա տակն է կան խել գնոր դի կող մից ապա գա վճ ռի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու հա մար իր գույ քի վատ
նու մը կամ տե ղա շար ժը:

3) Վ կա յու թյուն տվող փոր ձա գետ. ան ձ, ով ու նի ան հրա ժեշտ որա կա վո րում և փորձ կար ծիք հայտ նե լու մա
տա կա րար ված ապ րանք նե րի որա կի հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին: Փոր ձա գե տի կար ծի քը պա հանջ
վում և տրա մադր վում է մինչև վճ ռի կա յա ցու մը:

Ուսումասիրության այս հատվածում ներկայացված են «Պայմանագրերի կատարման ապահովում» ցու
ցիչի համար «Doing Business» ծրագրի համապատասխան հարցաշարի կողմից առաջարդվող հարցերի 
պատասխանները (ստանդարտ դատական գործի օրինակով):
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
 

1.  Վեր ջին բա րե փո խում ե րը ՀՀ -ում առևտ րային վե ճե րի լուծ ման ոլոր տում

  Հարց. 01.06.2012թ. հե տո եղել են արդյոք բա րե փո խում եր (ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում կամ օրենս
գր քե րում և այլ իրա վա կան ակ տե րում) ՀՀ ում առևտ րային բնույ թի վե ճե րի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ:

  Պատասխան. Առևտ րային բնույ թի վե ճե րի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ ՀՀ ում 01.06.2012թ. հե տո ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում որ ևէ բա րե փո խում չի կա տար վել:

  Սա կայն ՀՀ Նա խա գա հի կող մից 30.06.2012թ. ըն դուն վել է «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իրա վա կան 
և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 2012-2016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը և ծրագ րից բխող 
մի ջո ցա ռում ե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ ՆԿ96 Ա Կար գադ րու թյու նը5: Այդ կար գադ րու թյամբ 
հաս տատ ված բա րե փո խում ե րի ծրա գի րը (այ սու հետ նաև՝ իրա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 
20122016թթ. Ծրա գիր) թեև ուղ ղա կիորեն չի ան դրա դառ նում առևտ րային բնույ թի վե ճե րի լուծ ման հետ 
կապ ված որ ևէ բա րե փոխ ման, սա կայն ընդ հա նուր առ մամբ նա խա տե սում է մի շարք բա րե փո խում եր ՀՀ 
իրա վա կան և դա տա կան հա մա կար գում, ին չի ար դյուն քում կա րող է բարձ րա նալ դա տա կան գոր ծե րի, 
այդ թվում՝ առևտ րային բնույ թի վե ճե րի քն նու թյան օբյեկ տի վու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը և արա գու
թյու նը: 

2. ՀՀ -ում առևտ րային վե ճե րի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ նա խա տես վող բա րե փո խում եր 

 Հարց. Տե ղե կաց ված եք արդյոք ՀՀ ում առևտ րային վե ճե րի լուծ ման կա պակ ցու թյամբ նա խա տես վող բա
րե փո խում ե րի մա սին (ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում կամ օրենք նե րում և այլ իրա վա կան ակ տե րում):

  ա) մինչև 01.06.2013թ.

 Պատասխան. Մինչև 01.06.2013թ. առևտրային բնույթի վեճերի լուծման կապակցությամբ ՀՀում 
բարեփոխումեր չեն եղել։

 բ) 01.06.2013թ. հե տո

 Պատասխան. ՀՀ ում սպաս վում են փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր ՀՀ Քա ղա քա ցիական դա տա վա
րու թյան օրենսգր քում (ՀՀ քաղ. դատ. օր.)6՝ կապ ված քա ղա քա ցիական գոր ծե րով ՀՀ առա ջին ատյա նի 
դա տա րան նե րի կող մից դա տա կան ծա նու ցում ե րի կար գի, գոր ծի քն նու թյան հե տաձգման պայ ման նե րի, 
վճիռ նե րի հիմ ա վոր վա ծու թյան պայ ման նե րի, ՀՀ Վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիական դա տա րա նի որո շում ե
րի հիմ ա վոր վա ծու թյան պայ ման նե րի և ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից վճռա բեկ բո ղոք նե րի վա րույթ 
ըն դու նե լու պայ ման նե րի հս տա կեց ման և կա տա րե լա գործ ման հետ: Դա տա կան ծա նու ցում ե րի մա սով 
նշ ված փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի ար դյուն քում նա խա տես վում է կա տա րե լա գոր ծել դա տա րա նի 
կող մից գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, առան ձին դեպ քե րում՝ էլեկտ րո նային եղա նա կով դա տա կան ծա նու
ցագ րեր ու ղար կե լու ինս տի տու տը: Այդ կա պակ ցու թյամբ փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր են նա խա տես
վում նաև «Ին տեր նե տով հրա պա րա կային և ան հա տա կան ծա նուց ման մա սին» ՀՀ օրեն քում:

 Բա րե փո խում ե ր են նա խա տես վում նաև ՀՀ Իրա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 20122016թթ. 
Ծրագ րով: Մաս նա վո րա պես ծրագ րի 6րդ և 7րդ կե տե րով նա խա տես վում է իրա կա նաց նել հետ ևյալ մի
ջո ցա ռում ե րը.

 �  Քա ղա քա ցիական ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցում և քա ղա քա ցիական 
օրենսդ րու թյան կա տա րե լա գոր ծում,

 �  դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րա ցում: 

5 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=76932 , http://www.president.am/hy/Directives/item/753/

6 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75263
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Քա ղա քա ցիական ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը և քա ղա քա ցիական 
օրենսդրու թյան կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րի իրա կա նա ցու մից հե տո նա խա տես վում է.

 � ՀՀ քա ղա քա ցիական օրենս գիր քը (ՀՀ քաղ. օր.)7 հա մա պա տաս խա նեց նել մաս նա վոր իրա վա հա րա
բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ժա մա նա կա կից մո տե ցում ե րին, 

 � հս տա կեց նել քա ղա քա ցիական դա տա վա րու թյու նում ապա ցուց ման գոր ծըն թա ցը,

 � մ շա կել նախ նա կան դա տա կան նիս տե րի առա վել ամ բող ջա կան կա նոն ներ, կր ճա տել քա ղա քա
ցիական գոր ծե րի քն նու թյան ժամ կետ նե րը և այլն: 

Դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջո
ցա ռում ե րի իրա կա նա ցու մից հե տո նա խա տես վում է.

 � մ շա կել դա տա կան նիս տե րի չար դա րաց ված հե տաձ գում ե րի կան խար գել ման ըն թա ցա կար գեր, 

 � ո րո շել դա տա կան նիս տե րի նշա նակ ման առաջ նա հեր թու թյան կա նոն ներ, 

 � բա ցա ռել գոր ծե րի քն նու թյան հե տաձ գում ե րը օրեն քով չնա խա տես ված որ ևէ հիմ ա վո րու մով, 

 � գոր ծի քն նու թյան ող ջա միտ ժամ կետ նե րի խախտ ման դեպ քում նա խա տե սել ար դյու նա վետ իրա վա
կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ, 

 � նա խա տե սել գոր ծե րի քն նու թյան տևո ղու թյան մո նի թո րին գի մե խա նիզմ եր, 

 � կա տա րե լա գոր ծել դա տա կան փոր ձաքն նու թյան նշա նակ ման և ան ցկաց ման գոր ծըն թա ցը, փոր ձա
գետ նե րին հար ցաքն նե լու և նրանց եզ րա կա ցու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը ստու գե լու կար գը, 

 � սահ մա նել ար տագ նա դա տա կան նիս տե րի իրա կա նաց ման դեպ քեր, 

 � ներդ նել դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման ար դար, թա փան ցիկ և հս տակ հա մա կարգ, 

 � ներդ նել դա տա կան ծա նու ցում ե րի առա վել ար դյու նա վետ մո դել ներ, 

 � վե րա նայել դա տա րան նե րում արա գաց ված դա տաքն նու թյան ինս տի տու տը, 

 � կա տա րե լա գոր ծել դա տա կան ակ տե րի որոն ման հա մա կար գը և այլն:

 Վեր ջին ու նե ցած փոր ձը

  Հարց. Նոր կամ ըն թա ցող քա նի գործ եք մուտք արել կամ վա րել Դուք կամ Ձեր գրա սե նյա կը իրա վա սու 
դա տա րա նում 01.06.2012թ. հե տո:

  Պատասխան. 01.06.2012թ. հե տո ՀՀ ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րում մուտք են ար վել կամ 
վար վել են շուրջ XX քա ղա քա ցիական գոր ծեր:

XX ի փո խա րեն յու րա քան չյուր պա տաս խա նող նշում է իր կող մից ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա
րան նե րում մուտք արած կամ վա րած քա ղա քա ցիական գոր ծե րի քա նա կը։

Պարզաբանում

7 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80061
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 Ա.ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԵՎԿԻՐԱՌՄԱՆԵՆԹԱԿԱՕՐԵՆՔ
 

1.Իրավասուդատարան
«Doing Business» ծրագ րի 2,742,318 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ստան դարտ գոր ծի քն նու թյան հա մար իրա վա սու 
դա տա րան ներ են ՀՀ առա ջին ատյա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րը:

  

ա. Հարց. Արդյոք այս տե ղե կու թյու նը դեռ ճիշտ է:

  Պատասխան. Այո, ճիշտ է:

 

բ. Հարց. Եթե այդ դա տա րա նը իրա վա սու դա տա րան չէ կամ դա տա րա նի ան վա նու մը ճիշտ չէ, խնդր վում է 
պար զա բա նել:

 Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ:

գ.  Հարց. Իրա վա սու դա տա րա նի հա մար ո՞րն է դրա մա կան շե մը:

 Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ։ ՀՀ ում քա ղա քա ցիական գոր ծե րով ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին 
ատյա նի դա տա րան դի մե լու հա մար դրա մա կան շեմ չի նա խա տես վում: Հա մա ձայն ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի` 
«Քա ղա քա ցիական բո լոր գոր ծերն ընդ դա տյա են առա ջին ատյա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա-
նին»8: 

 

դ. Հարց. Կա րո՞ղ է ներ կա յաց ված տի պային վե ճը ընդ դա տյա լի նել նաև այլ դա տա րա նի:

 Պատասխան. Ըստ ՀՀ օրենսդ րու թյան ներ կա յաց ված տի պային վե ճը չի կա րող ընդ դա տյա լի նել այլ դա
տա րա նի:

2.Մասնագիտացվածառևտրայինդատարան
ՀՀ ում առ կա չէ այն պի սի դա տա րան կամ դա տա րա նի ներ սում դա տա րա նի որ ևէ բա ժա նում, որը կոչ ված է 
քննե լու միայն առևտ րային բնույ թի վե ճեր: 

ա.  Հարց. Արդյոք այս տե ղե կատ վու թյու նը դեռ ճիշտ է:

 Պատասխան. Այո, ճիշտ է:

բ. Հարց. Ինչ պե՞ս է այդ դա տա րա նի ան վա նու մը:

  Պատասխան.Կի րա ռե լի չէ:

գ.  Հարց. Ո՞րն է այդ դա տա րան դի մե լու հա մար դրա մա կան շե մը:

  Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ:

8 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 15րդ հոդված, 1ին մաս
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3.Դատավարականկանոններ
Ս տան դարտ գոր ծի նկատ մամբ ՀՀ ում կի րառ վում են հետ ևյալ օրենք նե րը՝

 � ՀՀ քաղ. օր., 

 � ՀՀ քաղ. դատ. օր.,

 � ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք9,

 � « Դա տա կան  ակ տե րի  հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օրենք (« ԴԱՀԿ մա սին» օրենք)10, 

 � «Հ րա պա րա կային  սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրենք11:

 

ա.  Հարց. Արդյոք այս տե ղե կատ վու թյու նը դեռ ճիշտ է:

 Պատասխան. Այո, ճիշտ է:

բ.  Հարց. Ե՞րբ են ըն դուն վել նշ ված օրենք նե րը: 

  Պատասխան.

 � ՀՀ քաղ. օր.ն ըն դուն վել է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի (ՀՀ ԱԺ) կող մից 05.05.1998թ.:

 � ՀՀ քաղ. դատ. օր.ն ըն դուն վել է ՀՀ ԱԺ ի կող մից 17.06.1998թ.:

 � ՀՀ դա տա կան օրենս գիրքն ըն դուն վել է ՀՀ ԱԺ ի կող մից 21.02.2007թ.: 

 � « ԴԱՀԿ մա սին» ՀՀ օրենքն ըն դուն վել է ՀՀ ԱԺ ի կող մից 05.05.1998թ.:

 � «Հ րա պա րա կային  սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրենքն ըն դուն վել է ՀՀ ԱԺ ի կող մից 08.10.2003թ.:

գ. Հարց. Ե՞րբ են վեր ջին ան գամ փո փոխ վել կամ լրաց վել նշ ված օրենք նե րը:

 Պատասխան. 

 � ՀՀ քաղ. օր.ը վեր ջին ան գամ փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի է են թարկ վել ՀՀ ԱԺ ի կող մից 
12.11.2012.թ.12:

 � ՀՀ քաղ. դատ. օր.ը վեր ջին ան գամ լրա ցում ե րի է են թարկ վել ՀՀ ԱԺ ի կող մից 20.03.2012թ.13:

 � ՀՀ դա տա կան օրենս գիր քը վեր ջին ան գամ փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի է են թարկ վել ՀՀ ԱԺ ի 
կող մից 19.12.2012թ.14: 

 � « ԴԱՀԿ մա սին» ՀՀ օրեն քը վեր ջին ան գամ փո փո խու թյուն նե րի և լրա ցում ե րի է են թարկ վել ՀՀ ԱԺ ի 
կող մից 19.03.2012թ.15:

 � «Հ րա պա րա կային  սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը վեր ջին ան գամ փո փո խու թյուն նե րի և 
լրա ցում ե րի է են թարկ վել ՀՀ ԱԺ ի կող մից 19.03.2012թ.16։

9 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80493

10 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75430

11 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75480

12 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80019

13 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=74983

14 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80469

15 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75357

16 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75370
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բ.ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
1.Հայցադիմումիլրացումևծանուցում
 Հայց վո րի (վա ճա ռո ղի) որո շու մը պա տաս խա նո ղի (գ նոր դի) դեմ դա տա րան դի մե լու մա սին՝ մինչև պա տաս խա
նո ղի (գ նոր դի) ծա նուց վե լը դա տա րա նի կող մից; Գոր ծի ու սում ա սի րու թյան ժա մա նակ են թադր վում է, որ եր կու 
կող մերն էլ Երևան քա ղա քում գտն վող ըն կե րու թյուն ներ են:

ա. Հարց. Կա րո՞ղ է արդյոք սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նել էլեկտ րո նային եղա նա կով:
  Պատասխան. Ոչ, հայ ցա դի մում ե րի էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յա ցում սահ ման ված չէ ՀՀ 

օրենսդրու թյամբ: Սա կայն Իրա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 20122016թթ. Ծրագ րով նա խա
տես վում է բա րե լա վել դա տա րան նե րում տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րի կի րա
ռու մը՝ ներդ նե լով նաև հայ ցա դի մում ե րը էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը17: 
 Եթե սկզբ նա կան հայ ցա դի մու մի ներ կա յա ցու մը կա րող է կա տար վել էլեկտ րո նային եղա նա կով, ինչ պե՞ս 
է դա իրա կա նաց վում։
 Կի րա ռե լի չէ։
 - Ար դոք պա հանջ վում է ներ կա յաց նել հայ ցա դի մու մի տպա գիր տար բե րա կը։
 Կի րա ռե լի չէ։

բ. Հարց. Ինչ պե՞ս է հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վում դա տա րան:
 Պատասխան. Հայ ցա դի մու մը կա րող է ներ կա յաց վել դա տա րան հետ ևյալ եղա նակ նե րով՝

 �  Փոս տային կամ սուր հան դա կային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով: Դա սահ ման ված չէ ՀՀ քաղ. դատ. օր.ո վ, սա
կայն ար գել ված չէ,

 �  Հայց վո րի ներկայացուցչի մի ջո ցով՝ հայ ցա դի մու մին կցե լով վեր ջի նիս հայց հա րու ցե լու լիազո րու թյուն նե
րը հա վաս տող լիազո րա գի րը18,

 � Հայց վո րի կող մից ան ձամբ։
գ. Հարց. Ձեր կար ծի քով ո՞րն է վա ճա ռո ղի կող մից գնոր դի դեմ դա տա րան դի մե լու մա սին որո շում կա

յաց նե լու և դա տա վա րու թյան մա սին պա տաս խա նո ղին ծա նու ցե լու միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 
ձգձգման հիմ ա կան պատ ճա ռը:
Պատասխան. Վաճառողի հայացադիմումը դատարան ներկայացվելուց և դատարանի կողմից 
հայցադիմումը վարույթ ընդունվելուց հետո երեք օրվա ժամկետում համապատասխան որոշումը 
ուղարկվում է պատասխանողին (հայցադիմումի և դրան կից փաստաթղթերի պատճենների հետ 
միասին), որը սովորաբար, խոչընդոտների բացակայության դեպքում, հանձնվում է պատասխանողին 
մինչև 2 աշխատանքային օրերերի ընթացքում: Սակայն պրակտիկայում հաճախ պատահում են դեպքեր, 
երբ նշված փաստաթղթերի հանձնումը պատասխանողին ձգձգվում է: Ձգձգման պատճառներից են՝

 �  Փոս տային ծա ռա յու թյան անար դյու նա վետ աշ խա տան քը, սա կայն ոչ թե ծա նուց ման առաք ման, այլ ծա
նուց ման հանձ ման հար ցում: Հա ճախ փոս տային կա պի ծա ռա յու թյան աշ խա տա կից նե րը չեն ճշտում, չեն 
պար զում հաս ցեատի րո ջը և ան ձամբ նրան չեն հանձ նում փոս տային առա քա նին: Դա տա րա նը ստա նում 
է փոս տային ծա նուց ման թեր թիկ՝ ստա ցո ղի ստո րագ րու թյամբ, սա կայն նիս տե րին պա տաս խա նո ղը չի 
ներ կա յա նում: Այ նու հետև պարզ վում է, որ դա տա րա նի ծա նուց ման ստա ցո ղը փաս տո րեն եղել է ոչ թե 
պա տաս խա նո ղը, այլ ու րիշ ան ձ, և պա տաս խա նողն իրա կա նում դեռ ծա նուց ված չէ:

 �  Հայց վո րի մոտ առ կա և դա տա րա նին հայտ նած պա տաս խա նո ղի հաս ցեի սխալ լի նե լը, ին չի հետ ևան
քով դա տա կան ծա նու ցա գի րը փոս տային ծա ռա յու թյան կող մից հետ է վե րա դարձ վում դա տա րան: Իրա
վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյու նից կա րե լի է ստա նալ ըն կե րու թյան իրա
վա բա նա կան հաս ցեն: Սա կայն հա ճախ ըն կե րու թյուն նե րի իրա վա բա նա կան հաս ցե նե րը և փաս տա ցի 
գոր ծու նեու թյան վայ րի հաս ցե նե րը լի նում են տար բեր, ին չը ևս խո չըն դոտ է ստեղ ծում պա տաս խա նո ղին 
ծա նու ցե լու հար ցում:

Հայ ցա դի մու մի լրաց ման և պա տաս խա նո ղին ծա նուց ման տևո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ ում հայ
ցա դի մում նե րի էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յաց ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյամբ, դա տա
վա րա կան ծա նու ցում նե րի կար գի ան կա տա րու թյամբ (նե րա ռյալ ծա նու ցում նե րի ըն թաց քում դա տա րա
նի և կող մի ծա նուց ման ապա հով ման գոր ծըն թա ցին մի ջամ տե լու սահ մա նա փակ իրա վունք նե րը) և այլն:

Մեկնաբանում

17 Իրավական և դատական բարեփոխումերի 20122016թթ. Ծրագիր, 3.11. կետ:

18 ՀՀ քաղ. դատ օր. 88րդ հոդված, 2րդ մաս
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 2.Դատավարությունևվճիռ
 Պա տաս խա նո ղին (գ նոր դին) դա տա վա րու թյան մա սին ծա նու ցե լուց հե տո՝ մինչև վճ ռի կա յա ցու մը և վճ ռի վե
րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ժամ կե տի լրա նա լը, այդ թվում, եթե կի րա ռե լի է, մինչև վճ ռի կա յա ցու մը 
պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը, հե տաձ գում ե րը և փոր ձա գե տի կող մից կար ծի քի տրա մադ րու մը.

 ա. Հարց. Դա տա վա րու թյան մա սին ծա նուց վե լուց հե տո, պա տաս խա նո ղը գործ նա կա նում որ քա՞ն ժա մա նակ 
ու նի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու հա մար:

  Պատասխան. Դա տա րա նից իր դեմ հա րուց ված քա ղա քա ցիական գոր ծով հայ ցա դի մու մի և կից փաս
տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը (ո րում պար
տա դիր նշ վում է նաև գոր ծի քն նու թյան ժա մա նա կի և վայ րի մա սին) ստա նա լուց հե տո պա տաս խա նո ղը 
պար տա վոր է երկ շա բա թյա ժամ կե տում (14 օրա ցույ ցային օր) դա տա րա նին ներ կա յաց նել հայ ցա դի մու մի 
պա տաս խան19: Ել նե լով գոր ծի առանձ նա հատ կու թյուն նե րից` դա տա րա նը կա րող է սահ մա նել պա տաս
խան ու ղար կե լու ավե լի եր կար ժամ կետ կամ պա տաս խա նո ղի միջ նոր դու թյամբ եր կա րաձ գել պա տաս խա
նը ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը:

բ.  Հարց. Գործ նա կա նում որ քա՞ն ժա մա նակ է պա հանջ վում, որ պես զի պա տաս խա նո ղը ստա նա դա տա վա րա
կան առա ջին նիս տի ամ սաթ վի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը (ե րբ պա տաս խա նողն ար դեն ծա նուց ված է):

  Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ:2021

 Պա տաս խա նո ղը դա տա րա նից առա ջին ան գամ ծա նուց վում է՝ հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու 
մա սին որո շու մը, հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը դա տա րա նից ստա նա
լով: Հայ ցա դի մու մը ստա նա լու օր վա նից եռօ րյա ժամ կե տում դա տա րա նը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին 
կա յաց նում է որո շում, ուր միաժա մա նակ նշ վում է գոր ծի քն նու թյան օր վա և վայ րի մա սին20: Ուս տի, 
պա տաս խա նո ղը դա տա րա նից առա ջին ան գամ ծա նուց վե լու հետ միաժա մա նակ ստա նում է նաև տե
ղե կու թյուն դա տա վա րա կան առա ջին նիս տի ժա մա նա կի (ամ սաթ վի) և վայ րի մա սին: Հայ ցա դի մու մը 
վա րույթ ըն դու նե լու մա սին որո շու մը դա տա րա նը պար տա վոր է պատ շաճ ձևով ու ղար կել գոր ծին մաս
նակ ցող ան ձանց՝ որո շու մը կա յաց նե լու օր վա նից եռօ րյա ժամ կե տում21: Դա տա րա նի կող մից պատ շաճ 
ձևով որո շում նե րի, ծա նու ցում նե րի ու ղար կե լը գործ նա կա նում կա տար վում է փոս տային կա պի մի ջո
ցով՝ պատ վիր ված և հետ ծա նուց ման եղա նա կով ծրար ներ ու ղար կե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց՝ 
ըստ դա տա րա նին հայտ նի հաս ցե նե րի: Ներ կա յումս ՀՀ դա տա րան ներն օգտ վում են ՀՀ ում փոս տային 
կա պի ազ գային օպե րա տո րի՝ «Հայ փոստ» ՓԲԸ ի կա պի ծա ռա յու թյուն նե րից: Եր ևան քա ղա քում փոս
տային նա մակ նե րը «Հայ փոստ» ՓԲԸ ի կող մից առաք վում են 12 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, 
իսկ Եր ևա նից մար զեր նա մակ ներ ու ղար կե լու դեպ քում՝ 23 աշ խա տան քային օրե րի ըն թաց քում:

Պարզաբանում

գ. Հարց. Գործ նա կա նում՝ որ քա՞ն ժա մա նակ է պա հանջ վում դա տա վա րա կան նիս տի ամ սաթ վի մա սին տե
ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար:

 Պատասխան. Դա տա վա րա կան նիս տի ամ սաթ վի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը գոր ծին մաս նակ ցող ան
ձինք ստա նում են դա տա րա նից պատ շաճ ձևով (փոս տի մի ջո ցով) ու ղար կե լու եղա նա կով՝ Եր ևան քա
ղա քում 12 աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում, իսկ Եր ևան քա ղա քից մար զեր ու ղար կե լու դեպ քում՝ 23 
աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում:

19 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 95րդ հոդված, 1ին մաս

20 ՀՀ քաղ. դատ օր.ի 90րդ հոդված, 2րդ մաս 
Սակայն հարկ է նշել նաև, որ պրակտիկայում պատահում են դեպքեր, երբ դատարանը պատասխանողին ուղարկում է քաղաքացիական գործով հայցադիմումի 
և կից փաստաթղթերի պատճենները, հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշումը, սակայն այդ որոշման մեջ դեռ նշած չի լինում նիստի 
օրը, ժամը և վայրը, ինչը հակասում է ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի 90րդ հոդվածի 2րդ մասի պահանջին: Մյուս կողմից էլ՝ դատարաններն այդպես են վարվում, քանի 
որ առաջին անգամ պատասխանողին բոլոր փաստաթղթերն ուղարկելիս դեռ համոզված չեն՝ նա կստանա դրանք, թե՝ ոչ, և նպատակ են հետապնդում նախ 
ստանալ հավաստում, որ պատասխանողը պատշաճ ծանուցվում է տվյալ հասցեով, և հետո միայն նշանակել նիստ. եթե պատասխանողը չստանա ուղարկված 
փաստաթղթերը, ուրեմ արդեն նշանակված առաջին նիստին դատարանը չի ունենա պատասխանողի պատշաճ ծանուցման հավաստում և ստիպված պետք է 
լինի արդեն նշանակած նիստը բացել և կայացնել գործի քննությունը հետաձգելու մասին որոշում: 
Իսկ եթե պատասխանողն առաջին փորձից ստանում է փաստաթղթերը և դատարանն էլ ստանում է հավաստում (հետադարձ ծանուցման փոստային թերթիկ) 
այն մասին, որ պատասխանողին հանձնվել են ուղարկված փաստաթղթերը, ապա դատարանը նշանակում է նիստ և պատասխանողը 35 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում դատարանից կստանա ծանուցում դատական նիստի օրվա, ժամի և վայրի մասին:

21 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 145րդ հոդված
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 Սա կայն, եթե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ներ կա են եղել նա խորդ նիս տին, ապա դա տա րա նը, գոր ծի 
քն նու թյու նը հե տաձգ վե լու և նոր դա տա կան նիս տի ամ սա թի վը որոշ ված լի նե լու դեպ քում, իրա վունք ու նի 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ծա նու ցել ան մի ջա պես այդ նիս տի ըն թաց քում՝ ստա ցա կա նով, ին չը նույն
պես հա մար վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պատ շաճ ծա նու ցում նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին22: 

Դա տա րանն իրա վունք ու նի հայց վո րին կամ պա տաս խա նո ղին ծա նու ցա գիրն ու ղար կել նաև էլեկտ րո
նային փոս տի հաս ցեով, եթե այդ էլեկտ րո նային փոս տի հաս ցեն նշ վել է հայց վո րի կող մից իր հայ ցա դի
մու մում կամ պա տաս խա նո ղի կող մից իր պա տաս խա նում: Նման ձևով ծա նու ցու մը հա մար վում է պատ
շաճ, եթե առ կա է էլեկտ րո նային ծա նու ցա գի րը ստա նա լու մա սին էլեկտ րո նային հա վաս տում23։

դ.  Հարց. Գործ նա կա նում քա նի՞ նախ նա կան և դա տաքն նու թյան նիս տեր տե ղի կու նե նան ներ կա յաց ված տի
պային վե ճի լուծ ման հա մար:

  Պատասխան. Տի պային վե ճի քն նու թյան և լու ծան հա մար գործ նա կա նում կա րող են տե ղի ու նե նալ շուրջ 
510 դա տա կան նիստ (նե րա ռյալ գոր ծի նա խա պատ րաստ ման փու լը (նախ նա կան դա տա կան նիս տեր)):

 
ե.  Հարց. Արդյոք կող մե րի (հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի) հա մար ըն դուն ված պրակ տի կա է (50% ից ավե

լի դեպ քե րում) միջ նոր դել՝ հե տաձ գե լու գոր ծի քն նու թյու նը:

  Պատասխան. Ոչ, այդ պի սի ըն դուն ված պրակ տի կա ՀՀ ում քա ղա քա ցիական դա տա վա րու թյուն նե
րի ըն թաց քում առ կա չէ: Սա կայն հա ճախ են պա տա հում դեպ քեր, երբ հայց վո րը կամ պա տաս խա նո
ղը միջ նոր դում են հե տաձ գե լու գոր ծի քն նու թյու նը՝ լրա ցու ցիչ ապա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հա մար կամ 
պա տաս խա նո ղը, ամ բող ջու թյամբ ըն դու նե լով գույ քի բռ նա գանձ ման վե րա բե րյալ հայ ցը, միջ նոր դում է 
դա տա րա նին՝ պար տա վո րու թյան կա տար ման հա մար ող ջա միտ ժամ կետ տրա մադ րե լու հա մար՝ միաժա
մա նակ ներ կա յաց նե լով գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձ գե լու միջ նոր դու թյուն24: 

 

զ.  Հարց. Երբ դա տա վա րու թյու նը կամ ցուց մունք նե րի լսու մը հե տաձգ վում է, սո վո րա բար որ քա՞ն պետք է 
սպա սեն կող մե րը, մինչև հա ջորդ նիս տի կա յա նա լը:

  Պատասխան. Նման դեպ քե րում կող մե րը սո վո րա բար սպա սում են մեկ շա բա թից ավե լի, սա կայն մեկ 
ամ սից պա կաս (այ նու ա մե նայ նիվ, կախ ված հե տաձգ ման պատ ճա ռից, ժամ կե տը կա րող է ավե լի եր կար 
լի նել):

 
է.  Հարց. Գործ նա կա նում քա նի՞ օրով դա տա վա րու թու նը կձգձգ վի հե տաձ գում ե րի պատ ճա ռով:

  Պատասխան. Հետաձգումերի դեպքում դատավարությունը սովորաբար ամեն անգամ ձգձգվում 
է միջինը 120160 օր օր (քանի որ յուրաքանչյուր հետաձգման արդյունքում նիստերի միջև ընկած 
ժամանակահատվածը միջինը կարող է լինել մինչև 1520 օր, իսկ նիստերի քանակն էլ կարող է լինել մինչև 
510 նիստ (միջինը` 8 նիստ), ապա հետաձգումերի միջև ընկած ժամանակահատվածների պատճառով 
դատարավորության տևողությունը կարող է երկարել այդ ժամանակահատվածների հանրագումարի 
չափով): 

  
ը.  Հարց. Երբ կող մե րի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և նիս տե րը տե ղի են ու նե նում. 

 � Գործ նա կա նում որ քա՞ն ժա մա նակ է հար կա վոր դա տա վո րին՝ բա նա վոր վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

  Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ:

 �  Գործ նա կա նում որ քա՞ն ժա մա նակ է հար կա վոր դա տա վո րին՝ գրա վոր վճիռ կա յաց նե լու հա մար:

  Պատասխան. Նիս տի նա խա գա հո ղը (դա տա վո րը), բո լոր ապա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո, գոր ծի 
քն նու թյու նը հայ տա րա րում է ավարտ ված: Այ նու հետև դա տա րա նը հայ տա րա րում է վճ ռի հրա պա րակ ման 
վայրն ու ժա մա նա կը: Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վում է գոր ծի քն նու թյունն ավար տե լուց հե տո 15 օր
վա ըն թաց քում25:

22 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 78րդ հոդված, 2րդ մաս

23 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 78րդ հոդված, 4րդ մաս

24 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 119րդ հոդված, 1ին մաս

25 ՀՀ քաղ. դատ. օր., 124րդ հոդված
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թ.  Հարց. Որ քա՞ն է օրեն քով սահ ման ված առա վե լա գույն ժամ կե տը առա ջին ատյա նի դա տա րա նի վճ ռի դեմ 
վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար:

 Պատասխան. Առա ջին ատյա նի դա տա րա նի վճի ռը կա րող է բո ղո քարկ վել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա
ցիական դատարան՝ վճ ռի հրա պա րակ ման պա հից մեկ ամս վա ըն թաց քում26։

 

ժ.  Հարց. Ձեր կար ծի քով, ի՞նչն է դա տա վա րու թյան և վճ ռի կա յաց ման ու շաց ման հիմ ա կան պատ ճա ռը:

  Պատասխան. Որ պես պատ ճառ կա րող են հան դի սա նալ դա տա րա նում առ կա այլ չա վա րատ ված գոր ծե
րը, հե տաձ գում ե րը, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու թյան նշա նա կու մը, որը հա ճախ հան գեց նում է քա ղա քա
ցիական գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման՝ հաշ վի առ նե լով փոր ձաքն նու թյան ան ցկաց ման և եզ րա կա ցու թյան 
ստաց ման տևո ղու թյու նը:

 Դա տա վա րու թյան և վճ ռի կա յաց ման ներ կայիս տևո ղու թյու նը պայ մա նա վոր ված է դա տա վա րա կան 
ծա նու ցում նե րի կար գի, գոր ծի քն նու թյան հե տաձգ ման հիմ քե րի, փոր ձաքն նու թյան ան ցկաց ման գոր
ծըն թա ցի, դա տա րան նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան, մաս նա գի տաց ման բա ցա կա յու թյան և այլ կար ևո
րա գույն հար ցե րի օրենսդ րա կան կար գա վոր ման ոչ բա վա րար ար դյու նա վետ մա կար դա կով:

Մեկնաբանում

3.Վճռիկատարում
Սկս վում է վճ ռի բո ղո քարկ ման ժամ կե տը սպառ վե լու օր վա նից և ավարտ վում, երբ հայց վո րը (վա ճա ռո ղը) պա
տաս խա նո ղի (գ նոր դի) շար ժա կան գույ քի հրա պա րա կային վա ճառ քի մի ջո ցով ստա նում է ապ րան քի դի մաց 
վճա րու մը: Ժա մա նա կա հատ վածն ընդ գր կում է, եթե կի րա ռե լի է, կա տար ման ըն թաց քում պա տաս խա նո ղի գույ
քի ար գե լադ րու մը:

ա.  Հարց. Գործ նա կա նում սո վո րա բար որ քա՞ն ժա մա նակ ու նի պա տաս խա նո ղը, որ պես զի կա մո վին կա տա
րի վճի ռը:

  Պատասխան. Օրեն քով որ ևէ ժամ կետ չի սահ ման վում վճ ռի կա մո վին կա տար ման հա մար: Սա կայն, եթե 
պա տաս խա նո ղը բա վա րար հնա րա վո րու թյուն ու նի վճի ռը կա մո վին կա տա րե լու հա մար, ապա վեր ջինս 
կա րող է դի մել հայց վո րին՝ խնդ րե լով որո շա կի ժա մա նակ կա տա րո ղա կան թեր թը չներ կա յաց նել ՀՀ ար
դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյա նը (ԴԱՀԿ 
ծա ռա յու թյուն)՝ մինչև իր կող մից վճ ռի փաս տա ցի կա տա րու մը:

 Միաժա մա նակ, եթե հայց վորն, այ նու ա մե նայ նիվ, ներ կա յաց րել է կա տա րո ղա կան թեր թը ԴԱՀԿ ծա ռա
յու թյա նը, պա տաս խա նողն իրա վունք ու նի դի մե լու վճի ռը կա յաց րած դա տա րա նին՝ դա տա կան ակ տի 
կա տա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու խնդ րան քով: Դա տա րա նը կա րող է հե տաձ գել կամ տա
րա ժամ կե տել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը, եթե պար տա պա նը (պա տաս խա նո ղը) պա հան ջա տի րո ջը 
(հայց վո րին) պատ րաստ է տրա մադ րե լու պա հան ջին հա մար ժեք ապա հո վում, և ակն հայտ է, որ բա ցա
կա յում է հար կա դիր կա տար ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ ող ջա միտ ժամ կե տում դա տա կան ակ տը 
կկա տար վի կա մո վին27: 

բ.  Հարց. Են թադ րենք, որ շար ժա կան գույ քի վրա ար գե լան քը դեռ դր ված չէ: Այդ դեպ քում գործն ակա նում 
որ քա՞ն ժա մա նակ կպա հանջ վի շար ժա կան գույ քը ար գե լադ րե լու (բա ցի բան կում եղած գու մա րից կամ 
կան խի կից) և ֆի զի կա պես դրանք պա տաս խա նո ղի տի րա պե տու մից հե ռաց նե լու հա մար:

  Պատասխան. Վճիռն ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը28 կա րող է 
տևել մինչև 510 աշ խա տան քային օր: Դա իր մեջ նե րա ռում է վճ ռի կա տա րո ղա կան թեր թը դա տա րա նից 
ստա նա լը (դի մու մը ներ կա յաց նե լուց հե տո՝ 35 աշ խա տան քային օր), այն ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյա նը ներ կա
յաց նե լը և պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը (մինչև 35 աշ խա տան քային օր` կախ ված պա
տաս խա նո ղի գույ քի տե սակ նե րից): 

26 ՀՀ քաղ. դատ. օր., 140րդ հոդված, 1ին մաս և 140.1 հոդված, 1ին մաս

27 «ԴԱՀԿ մասին» օրենք, 22րդ հոդված, 1ին մաս

28 Վճռի ուժի մեջ մտնելուց հետո գույքի վրա արգելանք դնելը պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելու սկզբնական փուլն է՝ համաձայն «ԴԱՀԿ 
մասին» օրենքի 43րդ հոդվածի 1ին մասի: 43րդ հոդվածի 1ին մասում սահմանված է. «1.Պարտապանի գույքի վրա բռնագանձում տարածելը ներառում է 
գույքի վրա արգելանք դնելը, այն առգրավելը և հարկադիր իրացնելը (աճուրդ կամ ուղղակի վաճառք):»
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Ե թե պա հան ջա տի րոջ պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար չկան ան հրա ժեշտ դրա մա կան մի ջոց ներ, 
ապա բռ նա գան ձու մը տա րած վում է պար տա պա նին պատ կա նող այլ գույ քի վրա, բա ցա ռու թյամբ այն 
գույ քի, որի վրա օրեն քով չի թույ լատր վում բռ նա գան ձում տա րա ծել29: Պար տա պան իրա վա բա նա կան ան
ձի պա րա գա յում գույ քի վրա բռ նա գան ձու մը տա րած վում է հետ ևյալ հեր թա կա նու թյամբ.

 � ար տադ րու թյան մեջ ան մի ջա կա նո րեն չներգ րավ ված հիմ ա կան մի ջոց ներ,

 �  պատ րաս տի ար տադ րանք, 

 � ա նա վարտ ար տադ րանք, այդ թվում` հումք, նյու թեր, կի սա ֆաբ րի կատ ներ, 

 � այլ գույք (այդ թվում ան շարժ գույք)30:

գ.  Հարց. Մինչև վճ ռի կա յա ցու մը և վճ ռի կա յա ցու մից հե տո ար գե լանքն ո՞վ է կի րա ռում:

  Պատասխան. ՀՀ ում դա տա կան ակ տե րի հի ման վրա գույ քի վրա դր վող ար գե լան քը կի րա ռում է ԴԱՀԿ 
ծա ռա յու թյու նը: 

դ.  Հարց. Երբ պա տաս խա նո ղի շար ժա կան գույքն ար դեն ար գե լան քի տակ է (և/ կամ առգ րավ ված է), որ քա՞ն 
ժա մա նակ է պա հանջ վում մինչև սա կար կու թյան կա յա ցու մը:

  Պատասխան. Պա տաս խա նո ղի գույ քի առա ջին հրա պա րա կային սա կար կու թյու նը կա րող է տե ղի ու նե
նալ ամե նա շու տը՝ 1 ամիս հե տո, իսկ ամե նաու շը՝ 2 ամս վա ըն թաց քում: «ԴԱՀԿ մա սին» ՀՀ օրեն քով 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար սահ ման վում է եր կամ սյա ժամ կետ, սա կայն 
կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման եր կամ սյա ժամ կե տում չեն հաշ վարկ վում գույ քի 
աճուր դային գոր ծըն թա ցում գտն վե լու, գույքն ուղ ղա կի վա ճառ քով իրաց նե լու, պար տա պա նի կամ նրա 
գույ քի հե տա խուզ ման, ինչ պես նաև կա տա րո ղա կան վա րույ թի հե տաձգ ման կամ կա սեց ման ժամ կետ նե
րը31: 

Օ րեն քով սահ ման ված ան հա պաղ, ինչ պես նաև պար բե րա բար կա տար ման մի ջո ցով իրա կա նաց վող կա
տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ եր կամ սյա ժամ կե տը ևս չի կի րառ վում32:

 Կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տը ՀՀ գլ խա վոր 
հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից կա րող է եր կա րաձգ վել մինչև 2 ամիս ժամ կե տով հար կա դիր կա տար ման 
ծա ռա յու թյան մար զային (Եր ևա նի քա ղա քային) բաժ նի պե տի միջ նոր դու թյամբ33:

 Նախ քան պա տաս խա նո ղի գույ քի իրա ցու մը պետք է տե ղի ու նե նա նաև պա տաս խա նո ղի գույ քի գնա հա-
տում, ին չը ազ դում է գույ քի հար կա դիր աճուր դի գոր ծըն թա ցի տևո ղու թյան վրա: Պա տաս խա նո ղի գույ քի 
գնա հա տու մը և իրա ցու մը կա տար վում է «ԴԱՀԿ մա սին» և «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա
սին» ՀՀ օրենք նե րով սահ ման ված կար գով34: 

  Պար տա պա նի գույ քը հար կա դիր էլեկտ րո նային աճուր դի ներ կա յաց վե լու դեպ քում՝ դրա վե րա բե րյալ որո
շու մը կա յաց վում է գույ քի գնա հա տու մից հե տո` եռօ րյա ժամ կե տում35: 

29 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 43րդ հոդված, 3րդ մաս

30 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 43րդ հոդված, 4րդ մաս

31 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 34րդ հոդված, 1ին մաս, 1ին պարբերություն

32 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 34րդ հոդված, 1ին մաս, 2րդ և 3րդ պարբերութուններ

33 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 34րդ հոդված, 2րդ մաս

34 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 53րդ հոդված, 1ին մաս 

35 «ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենք, 53րդ հոդված, 2րդ մաս, «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, 35.1., 35.2., 35.3 և 35.4. հոդվածներ
 Էլեկտրոնային աճուրդների կազմակերպնան և անցկացման կարգը տե´ս նաև այստեղ՝ 
http://harkadir.am/viewlangarmpage11.html
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ե.  Հարց. Արդյոք սա կար կու թյան հա մար պա հանջ վում է հրա պա րա կային ծա նու ցում:

  Պատասխան. Այո, սա կար կու թյան (հար կա դիր աճուր դի) իրա կա նաց ման հա մար «Հ րա պա րա կային սա
կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քը սահ մա նում է աճուրդ նե րի հրա պա րա կային կարգ36: Նշ ված օրենքն 
ուղ ղա կի սահ մա նում է նաև, որ աճուր դի մա սին հրա պա րա կային ծա նու ցու մը հրա պա րակ վում է զանգ վա
ծային լրատ վու թյան մի ջո ցով և http://www.azdarar.am հաս ցեում գտն վող ՀՀ հրա պա րա կային ծա նու ցում
նե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում37:

 Հար կա դիր աճուր դի մա սին հրա պա րա կային ծա նու ցու մը պետք է կա տար վի դա ան ցկաց նե լու օր վա նից 
առն վազն տասն օր առաջ` «Հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քի 8րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված կար գով38:

զ.  Հարց. Ո՞վ է իրա կա նաց նում հրա պա րա կային սա կար կու թյու նը:

  Պատասխան. Դա տա կան վճ ռի հի ման վրա, կա տա րո ղա կան թեր թին հա մա պա տաս խան, հար կա դիր 
աճուր դը կազ մա կեր պում և իրա կա նաց նում է դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղը39։

 է.  Հարց. Որ քա՞ն ժա մա նակ է պա հանջ վում, որ պես զի հայց վո րը ստա նա վճա րու մը պա տաս խա նո ղի շար
ժա կան գույ քի վա ճառ քից հե տո:

 Պատասխան. Գույ քի հար կա դիր աճուր դից հե տո աճուր դի հաղ թող ան ձը դրա մա կան մի ջոց նե րը փո
խան ցում է ԴԱՀԿ ծա ռու թյան բյու ջե տային հաշ վե հա մա րին: Այ նու հետև ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նը կա տա րում 
է կա տա րո ղա կան ծախ սե րի պա հում, իսկ մա ցած գու մա րը փո խան ցում է հայց վո րի նշած հաշ վե հա
մա րին: Այս գոր ծըն թա ցը կա րող է տևել 35 աշ խա տան քային օր՝ մինչև դրա մա կան մի ջոց նե րը կմուտ
քագրվեն հայց վո րի բան կային հաշ վար կային հաշ վե հա մա րին: 

ը.  Հարց. Ձեր կար ծի քով, վճ ռի կա տար ման փու լում ո՞րն է ձգձգ ման հիմ ա կան պատ ճա ռը:

  Պատասխան. Որ պես ձգձգ ման պատ ճառ կա րող են լի նել.

 �  շար ժա կան գույ քի դեպ քում՝ դրա հայտ նա բե րու մը, գույ քագ րու մը, ար գե լադ րու մը,

 � հ րա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի ան ցկաց մա նը սպա սե լը,

 �  հար կա դիր կա տար ման վա րույ թում պար տա պա նին (վճ ռով պա տաս խա նո ղը) հար կա դիր աճուր դի 
մա սին իրա զե կե լը,

 �  գույ քի հա մար գնորդ չհայտ նա բեր վե լը և աճուրդ նե րի չկա յա նա լը: 

Վճ ռի կա տար ման փու լում ՀՀ ում ներդր վել է էլեկտ րո նային հրա պա րա կային ծա նու ցում նե րի հա մա
կար գը, ին չը թույլ է տա լիս արա գաց նել դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թը, սա կայն 
այ նու հան դերձ, առան ձին գույ քե րի դեպ քում խն դիր ներ են առա ջա նում գնորդ գտ նե լու հար ցում:

Մեկնաբանում

36 «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, 1ին հոդված, 1ին մաս

37 «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, 5րդ հոդված, 2րդ մաս

38 «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, 31րդ հոդված, 1ին մաս

39 «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենք, 29րդ հոդված, 3րդ մաս 
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Գ.ԾԱԽՍԵՐ
 1.Տեղականիրավաբանականգրասենյակիկողմիցգանձվող 
փաստաբանականմիջինվճարներ,այդթվում.

1)  մինչև վճ ռի կա յա ցու մը գոր ծի վար ման վճար ներ, նե րա ռյալ նա խա դա տա կան ար գե լան քը,

2) վճ ռի կա տար ման վճար ներ, եթե իրա վա բա նին միաժա մա նակ վար ձել են այդ նպա տա կով, 

3) ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ կամ այլ հար կեր, եթե կի րա ռե լի է։

 Շուրջ 2,724,318 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ տի պային վե ճի դեպ քում գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջով հայ ցա
դի մու մը կազ մե լու և առա ջին ատյա նի դա տա րա նում հայց վո րի իրա վունք ներն ու օրի նա կան շա հե րը պաշտ պա
նե լու հա մար փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան վճա րը ՀՀ ում կա րող է կազ մել մի ջի նը 250,000 ՀՀ դրամ՝ նկա տի 
առ նե լով նաև գոր ծի ծա վա լը և ժա մա նա կա տա րու թյու նը:

 

ա.  Հարց. Կար գա վոր վում են արդյո՞ք իրա վա բա նի վճար նե րը:

  Պատասխան. Իրա վա բա նի վճար նե րը օրեն քով չեն կար գա վոր վում և սահ ման ված չեն սահ մա նա փա կում
ներ կամ վճար նե րի չա փեր կոնկ րետ գոր ծե րի հա մար: Իրա վա բա նա կան (նե րա ռյալ փաս տա բա նա կան) 
ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գի րը ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ
մա նագ րի տե սակ է: Հա մա ձայն ՀՀ քաղ. օր.ի՝ «Ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րով` 
կա տա րո ղը պար տա վոր վում է պատ վի րա տու ի առա ջադ րան քով ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցել (կա տա րել 
որո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ իրա կա նաց նել որո շա կի գոր ծու նեու թյուն), իսկ պատ վի րա տուն պար-
տա վոր վում է վճա րել այդ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար»40: Վճա րի չափ օրեն քով սահ ման ված չէ և կող մերն 
ազատ են իրենց հայե ցո ղու թյամբ որո շել իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան ցան կա ցած վճա րի չափ:

 Միաժա մա նակ ՀՀ ում գոր ծող Փաս տա բա նի Վար քագ ծի Կա նո նագր քով41 սահ ման վում են որոշ պա
հանջ ներ փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան վար ձատ րու թյան չա փի ձևա վոր ման հա մար: Այդ պա հանջ նե
րը պար տա դիր են բո լոր փաս տա բան նե րի հա մար42: Նշ ված կա նո նագր քով սահ ման վում է. «Վար ձատ րու-
թյու նը (հո նո րա րը), որը փաս տա բա նա կան գրա սե նյա կը ստա նում է, պետք է ամ բող ջա պես բա ցա հայտ վի 
վս տա հոր դին։ Հո նո րա րի չա փի և վճար ման կար գի շուրջ հա մա ձայ նու թյան են գա լիս կող մե րը` իրենց 
հայե ցո ղու թյամբ: Հո նո րա րի չա փի մեջ չի նե րառ վում փաս տա բա նի կա տա րած այլ ծախ սե րը, որոնք ան-
հրա ժեշտ են հանձ նա րա րու թյան կա տար ման հա մար (մաս նա վո րա պես` տրանս պոր տային, թարգ ման չա-
կան կամ մաս նա գետ նե րին հրա վի րե լու, տպագ րու թյան, պատ ճե նա հան ման, փոս տային և նո տա րա կան 
ծախ սե րը, ինչ պես նաև այլ դա տա կան ծախ սե րը), եթե կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ այլ բան չի նա խա-
տես վել»43:

 Սա կայն ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի հա մա ձայն՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րը միաժա մա նակ հա
մար վում է դա տա կան ծախս և դա տա րա նի կող մից դա տա կան ծախ սե րը բռ նա գան ձե լիս հիմք է ըն դուն
վում միայն փաս տա բա նի ող ջա միտ վար ձատ րու թյու նը44: ՀՀ դա տա կան օրենսգր քի հա մա ձայն` դա տա
կան իշ խա նու թյուն իրա կա նաց նե լիս դա տա վո րը պար տա վոր է չհաս տա տել այն դա տա կան ծախ սե րը, 
որոնց չա փը չի հա մա պա տաս խա նում դրանց ող ջա միտ ար ժե քին45:

 Փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան (ող ջամ տու թյան) վե րա բե րյալ օրեն քով որ ևէ չա փա նիշ 
սահ ման ված չէ: Սա կայն դա տա կան պրակ տի կա յում առ կա է դա տա կան ակտ, որ տեղ դա տա րա նը պար
զա բա նել է, թե ին չի հա մա ձայն կա րե լի է որո շել փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան ող ջա միտ չա փը: Մաս
նա վո րա պես ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն կոչ ված լի նե լով ապա հո վել 
օրեն քի միատե սակ կի րա ռու թյուն 29.06.2012թ. թիվ  ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցիական գոր ծով կա յաց
ված որոշ մամբ, ան դրա դառ նա լով նաև փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցին, նշել է 
հետ ևյա լը. 

40 ՀՀ քաղ. օր.ի 777րդ հոդված, 1ին մաս

41 Ընդունված է ՀՀ Փաստաբանների Պալատի (ՓՊ) ընդհանուր ժողովի կողմից 11.02.2012թ.ին, http://advocates.am/images/stories/rule%20of%20acting.pdf

42 «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենք, 19րդ հոդված, 2րդ ենթակետ, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=73316

43 Փաստաբանի Վարքագծի Կանոնագիրք, 3.3.1. կետ

44 ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի 68րդ հոդված

45 ՀՀ դատական օրենսգրքի 90րդ հոդված, 3րդ մաս, 10րդ կետ
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«Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու-
թյան հար ցը որո շե լիս ան հրա ժեշտ է ամ բող ջու թյան մեջ հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած 
աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քն նու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր-
ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի իրա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քն նու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա տիպ 
գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու-
մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռ նա գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան 
վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը»:

բ.  Հարց. Ո՞վ է կար գա վո րում իրա վա բան նե րի վճար նե րը:

  Պատասխան.Կի րա ռե լի չէ։

գ.  Հարց. Ի՞նչ հի մունք նե րով է սո վո րա բար փաս տա բա նը իր հա ճա խոր դից պա հան ջում վար ձատ րու թյու նը 
նման գոր ծի հա մար:

  Պատասխան. Սո վո րա բար փաս տա բան նե րը կամ իրա վա բա նա կան գրա սե նյակ նե րը մա տուց վող իրա
վա բա նա կան ծա ռա յու թյան հա մար սահ մա նում են ամ բող ջա կան, որոշ ված վճար ներ:

 Գոր ծի ար դյուն քից կախ ված լրա ցու ցիչ վճար ներ սահ մա նե լը ևս տա րած ված է ՀՀ իրա վա բա նա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի շու կա յում: Ժա մավ ճար ներ սահ մա նե լը հա ճա խորդ նե րի մոտ ստեղ ծում է անո րո շու թյուն, 
մտա վա խու թյուն և ՀՀ ի իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պրակ տի կա յում տա րած ված 
չէ: Խո շոր գու մա րային վե ճե րի դեպ քում կի րառ վում է նաև պա հանջ վող գու մա րից որո շա կի տո կո սի չա
փով վար ձատ րու թյան չա փը որո շե լու պրակ տի կան: 

դ.  Հարց. Արդյո՞ք պա տաս խա նո ղի կող մից ինքն իրեն ան ձամբ դա տա րա նում ներ կա յաց նե լը հնա րա վոր է:

  Պատասխան. Պա տաս խա նո ղի հա մար ինքն իրեն ան ձամբ ներ կա յաց նե լը ար գել ված չէ օրեն քով և հնա
րա վոր է:

ե.  Հարց. Եթե այո, ապա սո վո րա բար պա տաս խա նո ղը ստան դարտ գոր ծի դեպ քում կվա՞ր ձի փաս տա բան, 
թե՝ ոչ:

  Պատասխան. Գործ նա կա նում նման վե ճե րի դեպ քում պա տաս խա նո ղը կվար ձի փաս տա բան և դա տա
րա նում իր իրա վունք նե րի ու օրի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը կի րա կա նաց նի որա կա վոր ված, ար
տո նագր ված իրա վա բա նի (փաս տա բա նի) մի ջո ցով, ով տի րա պե տում է հա մա պա տաս խան նյու թա կան և 
դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյա նը:

 զ.  Հարց. Ե՞րբ է գոր ծով հաղ թող կող մը իրա վունք ու նե նում ստա նա լու դա տա կան ծախ սե րը:

 Պատասխան. Գոր ծով հաղ թող կող մը կա րող է ստա նալ դա տա կան ծախ սե րը ըստ օրեն քի, երբ դա տա
րա նի կա յաց րած վճիռն օրի նա կան ուժ է ստա նում: ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի հա մա ձայն «Վճ ռի եզ րա փա կիչ 
մա սում լուծ վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց միջև դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը»46: Սա կայն 
դա տա կան ծախ սե րը հա վաս տող փաս տաթղ թե րը կող մը պետք է ներ կա յաց նի դա տա րան՝ նախ քան գոր
ծի քն նու թյան ավար տը:

ՀՀ ում դա տա րան նե րը վճ ռով սո վո րա բար չեն բա վա րա րում փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան ողջ գու
մա րը և, քա նի որ փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վար ձատ րու թյան չա փե րը ՀՀ ում չեն կար գա
վոր վում, և որ ևէ կոնկ րետ չափ սահ ման ված չէ, հա ճախ դա տա րան նե րը խե լա միտ (ող ջա միտ) վար
ձատ րու թյան չա փը որո շե լիս վճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում սահ մա նում են բա վա կան փոքր գու մար ներ, 
որոնք նույն պես խե լա միտ չափ չեն փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռա յու թյան հա մար:

Մեկնաբանում

46 ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի 132րդ հոդված, 3րդ մաս
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2.Դատականևփորձագետիծախսեր
ա.  Հարց. Սույն տի պային վե ճի նման գոր ծի դեպ քում գործ նա կա նում որ քա՞ն է տվյալ գոր ծը գրան ցե լու վճա

րը (միայն ներ կա յաց նե լու վճար նե րը):

  Պատասխան. Տի պային վե ճի դեպ քում հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար դա տա րա նին 
պետք է վճար վի պե տա կան տուրք: Տվյալ դեպ քում, քա նի որ պա հան ջը գույ քային պա հանջ է, պե տա
կան տուր քի չա փը հաշ վարկ վում է հայ ցագ նից (հայ ցա դի մու մով պա տաս խա նո ղից պա հանջ վող գու մա
րից): Պե տա կան տուր քի չա փը առա ջին ատյա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան նե րին ներ կա
յաց վող հայ ցա դի մում ե րի հա մար սահ ման ված է՝ գույ քային պա հան ջով հայ ցագ նի 2% տո կո սի չա փով47: 
Պետական տուրքի գումարը ստանդարտ դատական գործով կկազմի 54,486 ՀՀ դրամ (2,724,318 × 2%):

բ.  Հարց. Որ քա՞ն է կազ մում վկա յու թյուն տվող փոր ձա գե տի վճա րը:

  Պատասխան. Փոր ձա գե տի կող մից եզ րա կա ցու թյուն տա լու ծախ սե րը օրեն քով սահ ման ված չեն: Փոր
ձա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն իրենց ծա ռա յու թյուն նե րի վճար նե րը սահ մա նում են իրենց հայե ցո
ղու թյամբ: Նման գոր ծի դեպ քում ապ րան քի որա կի ստուգ ման փոր ձաքն նու թյու նը (ապ րան քա գի տա կան 
փոր ձաքն նու թյու նը) կա րող է ար ժե նալ մի ջի նը՝ 30,00050,000 ՀՀ դրամ: Հա մա ձայն ՀՀ քաղ. դատ. 
օր.ի՝ դա տա րա նը փոր ձաքն նու թյուն կա րող է նշա նա կել կող մի (կող մե րի) միջ նոր դու թյամբ կամ իր նա
խա ձեռ նու թյամբ: Ընդ որում՝ ՀՀ քաղ. դատ. օր.ը հս տակ սահ մա նում է, որ կող մի միջ նոր դու թյամբ նշա
նակ վում է փոր ձաքն նու թյուն, այդ կողմ էլ վճա րում է փոր ձաքն նու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը48: Փոր
ձաքն նու թյուն ներ ան ցկաց նե լու հա մար ՀՀ ում գո յու թյուն ու նեն ինչ պես մաս նա վոր, այն պես էլ պե տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ49: 

գ.  Հարց. Ի՞նչ լրա ցու ցիչ վճար ներ պետք է վճա րի հայց վո րը նա խա պես (բա ցի հայ ցա դի մու մի ներ կա յաց ման 
ծախ սե րից):

  Պատասխան. Հայց վո րը նա խա պես կկա տա րի նաև հայ ցա դի մու մի կազմ ման, տպագ րու թյան, ինչ պես 
նաև տրանս պոր տային ծախ սեր:

47 «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, 9րդ հոդված, 1ին մաս, ա) ենթակետ, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=82201

48 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 60րդ հոդված, 1ին մաս Միաժամանակ 60րդ հոդվածի 1ին մասում սահմանված է, որ դատարանի կամ կողմերի նախաձեռնությամբ 
նշանակված փորձաքննության հետ կապված ծախսերը կատարվում են դատական ծախսերի հաշվին: 
Իսկ համաձայն ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի 132րդ հոդվածի 3րդ մասի՝ դատարանը պարտավոր է վճռի եզրափակիչ մասում լուծել նաև գործին մասնակցող անձանց 
միջև դատական ծախսերի բաշխման հարցը:

49 Ներկայումս պետական փորձագիտական կազմակերպություններից առավել հայտնի են «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿը (http://www.
nbe.am/) և «ՀՀ Փորձագիտական Կենտրոն» ՊՈԱԿը (http://www.justice.am/structures/view/structure/23), որոնց էլ հաճախ պատվիրվում են դատական 
փորձաքննությունները: Սակայն այս երկու կազմակերպություններն էլ ներկայումս զբաղվածության պատճառով չեն կարողանում ողջամիտ ժամկետներում 
կատարել դատարանների որոշմամբ նշանակված փորձաքննությունները: Նշենք, որ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿի ապրանքագիտական 
փորձաքննությունների բաժինը ներկայումս բաղկացած է 10 աշխատողից (ներառյալ բաժնի պետ), սակայն բաժնում կա ընդամենը մեկ աշխատող, որը զբաղվում 
է հենց ապրանքների որակի փորձաքննությամբ: Իսկ «ՀՀ Փորձագիտական Կենտրոն» ՊՈԱԿից վերջերս նույնիսկ գրություն է ուղարկվել ՀՀ դատական 
համակարգին՝ խնդրելով փորձաքննություններ նշանակելիս փորձաքննությունների անցկացումը չհանձնարարել «ՀՀ Փորձագիական Կենտրոն» ՊՈԱԿին, 
քանի որ վերջինս ծանրաբեռնված է: Պետական կազմակերպությունների թվում է նաև ՀՀ էկոնոմիկային նախարարության «Ստանդարտների ազգային 
ինստիտուտ» ՓԲԸն (http://www.sarm.am/), որը կատարում է միայն ստանդարտների համապատասխանության գնահատում: 
Սակայն մասնավոր կազմակերպություններին դիմելու դեպքում փորձաքննության ընթացքն ավելի կարճ կարող է տևել: Առևտրային վեճերի դեպքում, օրենքի 
ուժով, ապրանքի որակի փորձաքննություն անցկացնելու իրավունք ունի նաև ՀՀ Առրևտրաարդյունաբերական պալատը (http://www.armcci.am) համաձայն՝ 
«Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին» ՀՀ օրենքի 5րդ հոդվածի գ. ենթակետի: Մասնավորապես ապրանքագիտական փորձաքննություններն 
անցկացնում են ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից հիմադրված «Արմէքսպերտիզա» ՍՊԸի կողմից (http://expertiza.am/index.php?lang=arm), որը 
սակայն ապրանքների որակի ստուգման մասով կատարում է միայն ապրանքի լրիվության և կոմպլեկտայնության փորձաքննություն: Այն փորձաքննություններն 
անցկացնում է օպերատիվ (փորձաքննությունները տևում են մինչև 1 շաբաթ), ակտիվ համագործակցում է ԴԱՀԿ ծառայության հետ գույքի իրացումից առաջ 
դրա արժեքի գնահատման հարցերով, սակայն դատավարությունների փուլում ապրանքների որակի փորձաքննության հետ կապված պատվերների ստացման 
պրակտիկա առկա չէ: Դա նաև իրազեկվածության պակասի հետևանք է:
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3.Վճռիկատարմանընդհանուրծախսեր(ներառյալվճռիգրանցումը,
հրապարակայինվաճառքիկազմակերպումըևայլն)
 Գու մա րի բռ նա գանձ ման գոր ծե րով դա տա րա նի վճ ռի հի ման վրա հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն
թաց քում պա հան ջա տե րը (հայց վո րը) օրեն քով պար տա վո րու թյուն չու նի որ ևէ վճա րում կա տա րե լու: ԴԱՀԿ 
ծա ռա յու թյան կող մից կա տար ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար օրեն քով են թա կա է վճար ման 
կա տա րո ղա կան ծախս, սա կայն կա տա րո ղա կան ծախ սե րը կա տար վում են պար տա պա նի (պա տաս խա նո ղի) 
հաշ վին՝ պա հում կա տա րե լով վա ճառ ված գույ քի գու մա րից (ե թե պա տաս խա նողն ի վի ճա կի չէ վճա րել կա տա
րո ղա կան ծախ սը): 

« ԴԱՀԿ մա սին» օրեն քով սահ ման ված է, որ «կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ծախ սե րը բռ նա-
գանձ վում են պար տա պա նից` գույ քային բնույ թի կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով` 100.000 դրամ և ավե լի չա փով 
պա հան ջի բա վա րար մանն ուղղ ված գու մա րի, իսկ գույք հանձ նե լու դեպ քում` այդ գույ քի ար ժե քի 5 տո կո սի չա-
փով»50:

 

ա.  Հարց. Որ քա՞ն են վճի ռը գրան ցե լու ծախ սե րը:

  Պատասխան. Կի րա ռե լի չէ: 

 ՀՀ ում դա տա րա նի կա յաց րած վճ ռի գրանց ման ծախս օրեն քով սահ ման ված չէ:
Պարզաբանում

բ.  Հարց. Ի՞նչ վճար ներ սո վո րա բար պետք է նա խա պես կա տա րի հայց վո րը հար կա դիր կա տա րո ղին կամ 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րի կազ մա կերպ չին:

  Պատասխան. Հայց վո րը չի վճա րում նա խա պես ոչ մի վճար: Բո լոր վճար նե րը և ծախ սե րը պահ վում են 
հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րից հե տո գույ քի վա ճառ քի գու մա րից:

գ.  Հարց. Կան արդյոք վճի ռը կա տա րե լու հա մար այլ վճար ներ:

  Պատասխան. Ոչ, վճի ռը կա տա րե լու հա մար օրեն քով սահ ման ված այլ վճար ներ չկան:

50 «ԴԱՀԿ մասին» օրենք, հոդված 67րդ, 2րդ մաս, ա. ենթակետ
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ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դ.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ/ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ
1.Դատավորներիվարձատրությունը

ա.  Հարց. Արդյոք դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի ցու ցակ նե րը հա սա նե լի են ընդ հա նուր հան րու թյա նը:

  Պատասխան. Այո, դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի չա փի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի է 
հան րու թյա նը, հրա պա րա կային է և սահ ման վում է ՀՀ դա տա կան օրենսգր քով51, որի հա մա ձայն դա տա-
վո րի աշ խա տա վար ձը բաղ կա ցած է պաշ տո նային դրույ քա չա փից և դրա նկատ մամբ սահ ման վող հա-
վե լավ ճար նե րից: Նշ ված օրեն քով սահ ման վում են կոնկ րետ դա տա րան նե րի դա տա վոր նե րի աշ խա տա
վար ձե րի՝ պաշ տո նային դրույ քա չա փե րից գե րա զան ցող չա փե րը, ինչ պես նաև, ըստ ու նե ցած ստա ժի, 
դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց ման կար գը և չա փը: 

Իսկ դա տա վոր նե րի պաշ տո նային դրույ քա չա փե րը սահ ման վում են «Օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան 
իշ խա նու թյան մար մի ննե րի ղե կա վար աշ խա տող նե րի և մաս նա գետ նե րի պաշ տո նային դրույ քա չա փե րի 
մա սին» ՀՀ օրեն քով52:

բ.  Հարց. Եթե դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի ցու ցակ նե րը հա սա նե լի են հան րու թյա նը, ինչ պե՞ս է հան
րու թյա նը մատ չե լի դառ նում այդ տե ղե կատ վու թյու նը: 

 Պատասխան. Դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը հա սա նե լի է www.arlis.am, 
www.parliament.am պաշ տո նա կան կայ քե րում, որ տեղ հրա պա րակ ված են աշ խա տա վար ձե րի չա փը սահ
մա նող վե րոն շյալ օրենք նե րը: Իսկ դա տա վոր նե րի լու սան կար նե րը, կեն սագ րա կան տվյալ նե րը հրա պա
րակ ված են www.court.am պաշ տո նա կան կայ քում:

գ.  Հարց. Եթե հրա պա րա կայ նո րեն հա սա նե լի է, որ քա՞ն է դա տա վո րի աշ խա տա վար ձը:

 � Սկս նակ դա տա վո րի հա մար, որն առա ջին ատյա նում քն նում է քա ղա քա ցիական գոր ծեր:

  Պատասխան. Առա ջին ատյա նի դա տա րա նի դա տա վո րի պաշ տո նային դրույ քա չափն օրեն քով սահ ման
ված է 440,000 ՀՀ դրամ53:

 � Ա մե նաա վագ դա տա վո րի հա մար բարձ րա գույն դա տա կան ատյա նում (Գե րա գույն դա տա րան, Բարձր 
դա տա րան):

  Պատասխան. ՀՀ ում դա տա կան բարձ րա գույն ատյա նը ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րանն է: Վճ ռա բեկ դա տա
րա նի դա տա վո րի պաշ տո նային դրույ քա չա փը օրեն քով ներկայումս սահ ման ված է 652,212 (440,000 × 
48.23%) ՀՀ դրամ: ՀՀ Դա տա կան օրենս գիր քը սահ մա նում է. «վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի 
պաշ տո նային դրույ քա չա փե րը գե րա զան ցում են ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի դա տա վո րի 
պաշ տո նային դրույ քա չա փը 48.23 տո կո սով»54:

 Միաժա մա նակ օրեն քը սահ մա նում է առան ձին հա վե լավ ճար ներ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի հա մար: 
Մաս նա վո րա պես դա տա րա նի նա խա գա հը ստա նում է դրա մա կան հա վե լավ ճար պաշ տո նային դրույ քա
չա փի 25 տո կո սի չա փով, վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լա տի նա խա գա հը՝ պաշ տո նային դրույ քա չա փի 15 
տո կո սի չա փով55:

51 ՀՀ դատական օրեննսգիրք, 75րդ հոդված 

52 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=40974

53 «Օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմիների ղեկավար աշխատողների և մասնագետների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» ՀՀ 
օրենք, 9րդ հոդված։ Նշված հոդվածով նախատեսվում է, որ ՀՀ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում 
է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով: Իսկ այդ թիվը ներկայումս 440,000 ՀՀ դրամ է:

54 ՀՀ Դատական օրենսգիրք, 75րդ հոդված, 2րդ մաս, 3րդ կետ

55 ՀՀ Դատական օրենսգիրք, 75րդ հոդված, 2րդ մաս, 4րդ կետ
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դ.  Հարց. Ի՞նչ այլ ար տո նու թյու ննե րից են օգտ վում դա տա վոր նե րը:

  Պատասխան. Դա տա վոր նե րի օրեն քով սահ ման ված կեն սա թո շա կի չափն ավե լի բարձր է, քան օրեն քով 
սահ ման ված կեն սա թո շա կի դրույ քա չա փը և հաշ վարկ վում է ոչ թե աշ խա տան քային տա րի նե րի ստա
ժից, այլ «ն շա նակ վում է պաշ տո նա վար ման վեր ջին 1 տար վա ըն թաց քում որ պես դա տա վոր զբա ղեց րած 
պաշ տո նի հա մար ստա ցած մի ջին աշ խա տա վար ձի ընդ հա նուր գու մա րի և 0.9 ար տադ րյա լի 55 տո կո սի 
չա փով»56։

 Դա տա վոր նե րի հա մար օրեն քով սահ ման ված տա րե կան հանգս տի տևո ղու թյունն ավե լի եր կար է57: Դա
տա վոր ներն ու նեն ամե նա մյա հեր թա կան ար ձա կուր դի իրա վունք մինչև 30 աշ խա տան քային օր տևո ղու
թյամբ58: 

Դա տա վոր ներն օրեն քի հա մա ձայն ու նեն իրենց աշ խա տա կազ մը, աշ խա տա սե նյա կը, պաշ տո նա վար ման 
ողջ ժամ կե տի ըն թաց քում ազատ վում են պար տա դիր ժամ կե տային զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից, ան
վտան գու թյան ապա հով ման նպա տա կով ու նեն հաշ վե ցու ցա կային զենք և պաշտ պա նու թյան այլ մի ջոց
ներ պա հե լու և կրե լու իրա վուք: Դա տա վո րը և նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րը գտն վում են պե տու թյան 
հա տուկ պաշտ պա նու թյան ներ քո:  Դա տա վորն ու նի ան հա պաղ ըն դու նե լու թյան իրա վունք ՀՀ ար դա րա
դա տու թյան նա խա րա րի և վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հի մոտ59:

2.Դատավարությանևվճռիհրապարակայնություն
2.1. Հրա պա րա կայ նու թյան մա սին օրենք 

ա.  Հարց. Արդյոք կա օրենք կամ օրեն քի դրույթ, որով պե տու թյու նում ապա հով վում է դա տա վա րու թյան և 
վճ ռի հրա պա րա կայ նու թյու նը:

  Պատասխան. Այո, կան օրեն քի այդ պի սի նոր մեր: 

Դա տա կան գոր ծե րի հրա պա րա կային քն նու թյան պա հան ջը առա ջին հեր թին սահ ման ված է ինչ պես ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյամբ60, այն պես էլ «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ ա րար ազա տու թյուն նե րի մա սին» Եվ
րո պա կան կոն վեն ցիայով61 և այլ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, որոնք ՀՀ ում գոր ծող օրենք նե րի հա մե
մատ ու նեն ավե լի բարձր իրա վա բա նա կան ուժ:

 Հա մա ձայն ՀՀ քաղ. դատ. օր.ի՝ դա տա րան նե րում քա ղա քա ցիական գոր ծե րի քն նու թյու նը դռն բաց է62: 

Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում, ինչ պես որ դեգր ման գաղտ նիու թյու նը, քա ղա քա ցի նե րի ան ձնա
կան կամ ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմ ե լիու թյունն ապա հո վե լու, առևտ րային կամ այլ գաղտ նիք պահ
պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով դա տա րա նի որոշ մամբ գոր ծի քն նու թյու նը կա րող է ան ցկաց վել 
դռնփակ նիս տում63:

 Դա տա րա նի վճի ռը բո լոր դեպ քե րում հրա պա րակ վում է դռն բաց նիս տում, բա ցա ռու թյամբ որ դեգր ման 
գոր ծե րով գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի եզ րա փա կիչ մա սի հրա պա րակ ման դեպ քե րի: 
Նման դեպ քում վճ ռի հրա պա րա կու մը կա րող է հրա պա րակ վել միայն որ դեգ րո ղի հա մա ձայ նու թյամբ64:

56 ՀՀ դատական օրենսգիրք, 75.1. հոդված, 1ին մաս

57 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 159րդ հոդվածի 1ին մասի համաձայն աշխատաողների համար ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը 
սահմանված է 20 աշխատանքային օր; http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=80060:

58 ՀՀ դատական օրենսգիրք, 76րդ հոդված, 1ին մաս

59 ՀՀ դատական օրենսգիրք, 79րդ, 81րդ,82րդ, 84րդ և 86րդ հոդվածներ

60 ՀՀ Սամանադրություն, 18րդ հոդված, 1ին պարբերություն, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75780

61 «Մարդու իրավունքների և հիմարար ազատությունների մասին» Եվրոպական կոնվենցիա, 6րդ հոդված, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=20870

62 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 8րդ հոդված, 1ին մաս

63 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 8րդ հոդված, 2րդ և 3րդ մասեր

64 ՀՀ քաղ. դատ. օր. 8րդ հոդված, 5րդ մաս, 2րդ պարբերություն
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բ.  Հարց. Արդյոք այդ օրեն քը կամ օրեն քի դրույ թը ընդ գր կում է իր մեջ՝

  ազատ մուտք ու նե նա լը նիս տե րին,

  ազատ մուտք ունե նա լը վճիռ նե րի կրկ նօ րի նակ նե րին,

  այլ (հս տա կեց նել): 

 Պատասխան. Այո, օրեն քի վե րոն շյալ դրույթ նե րը իրա վունք են տա լիս հան րու թյան ցան կա ցած ան դա մի 
ներ կա գտն վել դա տա րա նի ցան կա ցած դռն բաց նիս տի (այդ թվում՝ վճ ռի հրա պա րակ մա նը): 

 Քա նի որ վճիռ նե րը պար տա դիր են թա կա են հրա պա րակ ման, յու րա քան չյուր ան ձ իրա վունք ու նի դի մել 
դա տա րան և ստա նալ ցան կա ցած վճ ռի պատ ճե նը (կրկ նօ րի նա կը)՝ վճա րե լով օրեն քով սահ ման ված պե
տա կան տուր քի գու մա րը65: 

 Բա ցի այդ առ կա է նաև www.datalex.am պաշ տո նա կան կայ քը, որ տեղ տե ղադր վում են բո լոր դռն բաց գոր
ծե րով վճիռ նե րը, ինչ պես նաև տե ղե կատ վու թյուն դա տա վա րու թյան ըն թաց քի մա սին: Իսկ ՀՀ Վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի որո շում ե րը հրա պա րակ վում են նաև www.arlis.am66 պաշ տո նա կան կայ քում, ինչ պես նաև՝ 
ՀՀ ԱՆ «Ի րա վա կան ակ տե րի պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում»67:

գ.  Հարց. Ինչ պի սի՞ դա տա կան գոր ծեր են ընդ գրկ վում այդ օրեն քի կամ օրեն քի դրույ թի կի րառ ման ոլոր
տում:

 Պատասխան. Դա տա կան գոր ծե րի և վճիռ նե րի հրա պա րա կայ նու թյան պա հան ջը տա րած վում է բո լոր 
տե սա կի գոր ծե րի վրա (այդ թվում՝ քա ղա քա ցիական գոր ծեր, առևտ րային բնույ թի վե ճե րով գոր ծեր, 
քրեական գոր ծեր, վար չա կան գոր ծեր, ինչ պես նաև սահ մա նադ րա կան գոր ծեր):

2.2. Մուտք նիս տե րին

  ա.  Հարց. Առա ջին ատյա նի դա տա րա նում կա րող է արդյոք հան րու թյու նը ներ կա գտն վել եր կու մաս նա
վոր կող մե րի միջև առևտ րային վե ճով գոր ծի նիս տե րին:

 Պատասխան. Այո, հան րու թյու նը կա րող է ներ կա գտն վել եր կու մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի միջև 
առևտ րային վե ճով գոր ծի քն նու թյան բո լոր նիս տե րին, եթե, իհար կե, դա տա րա նը որո շում չի կա յաց րել 
գոր ծը քն նել դռն փակ դա տա կան նիս տում՝ ել նե լով առևտ րային կամ այլ գաղտ նիք պահ պա նե լու ան հրա
ժեշ տու թյու նից:

2.3. Վճիռ նե րի պատ ճեն նե րի հա սա նե լիու թյու նը հան րու թյա նը

 ա.  Հարց. Կա րող է արդյոք ցան կա ցած եր րորդ ան ձ (նե րա ռյալ լրագ րող) ստա նալ եր կու մաս նա վոր կող մե րի 
միջև առևտ րային վե ճի գոր ծով վճ ռի պատ ճե նը.

  Հարց. արդյոք բո լոր դա տա կան որո շում երն են հա սա նե լի:

 Պատասխան. Այո, նե րա ռյալ առա ջին ատյա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րա նի վճիռ նե
րը, դա տավ ճիռ նե րը, վար չա կան դա տա րա նի վճիռ նե րը, վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի որո շում ե րը, 
վճռա բեկ դա տա րա նի որո շում ե րը:

 

 Հարց. Եթե հա սա նե լի են, որ տե՞ղ կա րող են վճիռ նե րի պատ ճեն նե րը ձեռք բե րել:

 Պատասխան. Վճիռ նե րի, որո շում ե րի պատ ճեն նե րը կա րող են ձեռք բե րել դա տա րա նում՝ ան մի ջա
պես դա տա րա նի աշ խա տա կազ մից կամ հա մա պա տաս խան կայ քե րից (վեր ևում նշ ված են), ինչ պես 
նաև պաշ տո նա կան տե ղե կագ րից (ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի որո շում ե րի դեպ քում):

 

65 «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք, 9րդ հոդված, 11րդ կետ

66 Նույն կայքը հասանելի է նաև հետևյալ դոմեններով՝ www.laws.am, www.legislation.am

67 Տե´ս http://www.pashtonakan.am/: ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի որոշումերի պարտադիր պաշտոնական հրապարակման պահանջը սահմանված է «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 57.2. հոդվածով; http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=64495
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 Հարց. Որո՞նք են որո շում ե րի հա սա նե լիու թյան պայ ման նե րը:

 Պատասխան. Հրա պա րա կայ նո րեն հա սա նե լի են յու րա քան չյուր ան ձի հա մար: Ին տեր նե տային հա
մա պա տաս խան կայ քից կա րե լի է ստա նալ տեքս տը, սա կայն ոչ սկան տար բե րա կը (այ սինքն՝ առանց 
դա տա րա նի ստո րագ րու թյան և կնի քի): Իսկ դա տա րա նի կող մից ստո րագր ված և կնք ված դա տա կան 
ակ տի պատ ճե նը կա րե լի է ստա նալ օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ պե տա կան տուր քի գու մա րը վճա
րե լով68:

բ.  Հարց. Եթե դա տա կան որո շում ե րը հան րու թյա նը հա սա նե լի են, առա վե լա գույ նը ի՞նչ վա ղե մու թյան պետք 
է լի նի վճի ռը, որո շու մը, որ պես զի այն հնա րա վոր լի նի ստա նալ նշ ված ձևով (ա ռանց այլ հա տուկ տար բեր
վող ըն թա ցա կար գի): 

 Պատասխան. Օրեն քով որ ևէ սահ մա նա փա կում առ կա չէ: Սա կայն շուրջ 3 տա րի ան ց դա տա րան նե րը 
իրենց ար խի վում առ կա ավարտ ված գոր ծե րը հանձ նում են հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տե րի ընդ
հա նուր ար խիվ: Այս դեպ քում վճ ռի պատ ճե նը ստա նա լու դի մում տա լիս պատ ճե նը ստա նա լու ըն թա ցա
կար գը փոքր ի նչ եր կար կտ ևի: Սա կայն դա տա կան վճիռ նե րը, որո շում ե րը էլեկ տո րա նային տար բե րա
կով հա մա պա տաս խան կայ քե րից ստա նա լու դեպ քում ըն թա ցա կար գի տար բե րու թյուն չկա: Էլեկտ րո նային 
տար բե րա կով դա տա կան վճիռ նե րի, որո շում ե րի պահ պան ման առա վե լա գույն ժամ կետ ևս սահ ման ված 
չէ, և դրանք մուտ քագր վում են հա մա կարգ ան ժամ կետ: Սա կայն ՀՀ ում դա տա կան վճիռ նե րը, որո շում
նե րը սկ սել են ին տեր նե տային կայ քե րում հրա պա րակ վել վեր ջին տա րի նե րին միայն՝ տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիանե րի զար գաց մա նը զու գա հեռ:

68 Տե´ս «Դատավարության և վճռի հրապարակայնությունը» բաժինը
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 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
 Ու սում ա սի րու թյան ար դյուք նե րով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ընդ հա նուր առ մամբ ՀՀ իրա վա կան և դա տա կան 
հա մա կար գը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս առևտ րային ըն կե րու թյուն նե րին ծա գած առևտ րային վե ճե րով դի մել 
դա տա րան, ան ցկաց նել գոր ծի քն նու թյուն և ստա նալ վե ճի ըստ էու թյան լու ծում, ինչ պես նաև՝ ապա հո վել կա
յաց ված վճ ռի կա տա րու մը: Սա կայն միև նույն ժա մա նակ կան խն դիր ներ, որոնք ու նեն լուծ ման կա րիք, և որոնց 
լուծ ման ար դյուն քում ՀՀ ի դիր քը «Doing Business» ամե նա մյա զե կույ ցի «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո
վում» ցու ցի չի վար կա նի շային աղյու սա կում կա րող է բա րե լավ վել: Դրան զու գա հեռ ավե լի դյու րին կդառ նա ՀՀ 
ում առևտ րային բնույ թի վե ճե րի քն նու թյան, լուծ ման և վճ ռի կա տար ման գոր ծըն թա ցը:

«Doing Business» ծրագ րի կող մից առա ջարկ վող ստան դարտ առևտ րային վե ճի հա մար նա խա տես ված են
թադրու թյուն նե րը և պայ ման նե րը հնա րա վոր է տե ղայ նաց նել ՀՀ իրա վա կան և դա տա կան հա մա կար գում, և 
դրա հի ման վրա գտ նել ՀՀ ում նման գոր ծեր քն նող դա տա րան ներ, դա տա րա նում առևտ րային բնույ թի վե
ճե րի քննու թյան ըն թա ցա կար գե րը, ժամ կետ նե րը, հայց վո րի հնա րա վոր ծախ սե րը, վե ճի լուծ ման ար դյուն քում 
վճ ռի կա տար ման ժամ կետ նե րը և այլն: Նշ ված առևտ րային վե ճի գու մա րը (հայ ցագ նի ար ժե քը) ըստ «Doing  
Business» ծրագ րի «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի մե թո դա բա նու թյան և հար ցա շա րի կազ
մում է 2,724,318 ՀՀ դրամ:

ՀՀ ի իրա վա կան և դա տա կան հա մա կար գում վեր ջին տա րում՝ 01.06.2012թ. հե տո առևտ րային բնույ թի վե ճե րի 
լուծ ման դյու րի նու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ բա րե փո խում եր չեն եղել: Սա կայն կան սպաս
վող բա րե փո խում եր, որոնք դեռ պետք է իրա գործ վեն ՀՀ դա տա կան և իրա վա կան բա րե փո խում ե րի 3րդ 
փու լի շր ջա նակ նե րում՝ հա մա ձայն ՀՀ նա խա գա հի կող մից 30.06.2012թ. ըն դուն ված՝ «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան իրա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 2012-2016 թվա կան նե րի ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը և 
ծրագ րից բխող մի ջո ցա ռում ե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ ՆԿ96 Ա Կար գադ րու թյան:

Ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 20122016թթ. Ծրագ րով նա խա տես վում են բա րե փո խում եր, ինչ
պես ՀՀ քա ղա քա ցիական օրենսդ րու թյու նում, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցիական դա տա վա րու թյան օրենսդ րու
թյու նում, ին չի ար դյուն քում կա րող է բարձ րա նալ քա ղա քա ցիական գոր ծե րի, այդ թվում՝ առևտ րային վե ճե րի 
քն նու թյան օբյեկ տի վու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը և արա գու թյու նը, ինչ պես նաև ՀՀ դա տա կան հա մա կար գի 
նկատ մամբ վս տա հու թյու նը:

 Ներ կա յումս ՀՀ ում մաս նա գի տաց ված առևտ րային կամ տն տե սա կան դա տա րան գո յու թյուն չու նի69: Ծա գող 
առևտ րային վե ճե րը քնն վում են ընդ հա նուր իրա վա սու թյան առա ջին ատյա նի դա տա րան նե րի կող մից, որոնք 
միաժա մա նակ քն նում են քա ղա քա ցիական բազ մաբ նույթ գոր ծեր (օ րի նակ՝ ժա ռան գա կան, հո ղային, աշ խա
տան քային, ամուս նաըն տա նե կան և այլն), ինչ պես նաև քրեական գոր ծեր: ՀՀ ում գո յու թյուն ու նեն թվով 16 
առա ջին ատյա նի ընդ հա նուր իրա վա սու թյան դա տա րան ներ, որոն ցից 7ը՝ Եր ևան քա ղա քում: ՀՀ դա տա կան 
հա մա կար գում գոր ծում են նաև մեկ մաս նա գի տաց ված վար չա կան դա տա րան, երեք վե րաքն նիչ մաս նա գի տաց
ված դա տա րան ներ և մեկ վճ ռա բեկ դա տա րան: ՀՀ դա տա կան հա մա կար գը եռաս տի ճան է: Ստորև ներ կա յաց
վում է ՀՀ դա տա կան հա մա կար գը՝ սխե մայով.

ՀՀ Վճռաբեկ դատարան 

ՀՀ Վերաքննիչ 
քաղաքացիական 

դատարան 

ՀՀ Վերաքննիչ 
քրեական 
դատարան 

ՀՀ Վերաքննիչ 
վարչական 
դատարան 

 

 ՀՀ Ընդհան�ր իրավաս�թյան 
դատարաններ 

ՀՀ Վարչական 
դատարան 

69 Նախկինում ՀՀում գործում էր տնտեսական դատարան, որը քննում էր առևտրային բնույթի վեճեր, սակայն այդ դատարանը վերացվեց 2007թ.: 28.11.2007թ.
ին ՀՀ ԱԺի կողմից ընդունվեց «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումեր կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, որի 74րդ 
հոդվածի համաձայն ուժը կորցրած ճանաչվեց ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 41–րդ բաժինը (ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ): 
Նշված օրենքը տես այստեղ՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=40949
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ՀՀ ում նախ կի նում ար դեն իրա կա նաց ված դա տա կան և իրա վա կան բա րե փո խում ե րի ըն թաց քում ձևա վոր վել 
է նվա զա գույն oրենսդ րու թյուն, որով կա րող է կար գա վոր վել ստան դարտ առևտ րային վե ճի քն նու թյու նը և լու ծու
մը, ինչ պես նաև կա յաց ված վերջ նա կան դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տա րու մը (ՀՀ քաղ. օր., ՀՀ քաղ. դատ. 
օր., ՀՀ դա տա կան օրենս գիրք, «ԴԱՀԿ մա սին» ՀՀ օրենք, «Հ րա պա րա կային  սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 
օրենք և այլն)։

Դա տա վա րա րու թյան ըն թա ցա կարգն ըստ «Doing Business» ծրագ րի տա րան ջատ վում է երեք հիմ ա կան փու
լե րի, ին չը թույլ է տա լիս ավե լի ման րա մասն նկա րագ րել առևտ րային վե ճի քն նու թյան և լուծ ման ըն թաց քը, 
օրենսդ րու թյու նը և պրակ տի կան (այդ թվում՝ ժամ կետ նե րը, ծախ սե րը և կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի թի վը): 
Այդ փու լերն են՝

1. Ծա գած առևտ րային վե ճից հե տո վա ճա ռող ըն կե րու թյան կող մից հայ ցա դի մու մի լրա ցու մը, ներ կա յա ցու մը 
և դա տա րա նի կող մից հա րուց ված հայ ցի հի ման վրա դա տա կան առա ջին ծա նու ցու մը: 

2. Առա ջին ատյա նի դա տա րա նում դա տա վա րու թյու նը և վճ ռի կա յա ցու մը:

3. Դա տա րա նի կող մից կա յաց ված և ար դեն ու ժի մեջ մտած վճ ռի կա տա րու մը:

ՀՀ ում դեռ ներդր ված չէ հայ ցա դի մում ե րի էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յաց ման հա մա կարգ: Սա կայն Իրա
վա կան և դա տա կան բա րե փո խում ե րի 20122016թթ. Ծրագ րով նա խա տես վում է բա րե լա վել դա տա րան նե րում 
տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցա կան տեխ նո լո գիանե րի կի րա ռու մը՝ ներդ նե լով նաև հայ ցա դի մում ե րը էլեկտ
րո նային եղա նա կով ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը70:

Դա տա կան ծա նու ցում ե րի ըն թաց քում ՀՀ ի իրա վա կի րառ պրակ տի կա յում ծա գում են մի շարք խն դիր ներ, 
որոնց պատ ճա ռով չի ապա հով վում դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի (մաս նա վո րա պես պա տաս խա նո ղի) պատ
շաճ ծա նու ցու մը, ան հար կի հե տաձ գում ե րի կան խու մը, փոր ձաքն նու թյուն նե րի արագ ան ցկա ցու մը և այլն, ինչն 
էլ իր հեր թին խո չըն դո տում է դա տա վա րու թյան ըն թաց քը և ազ դում վեր ջի նիս տևո ղու թյան վրա: Ստան դարտ 
առևտ րային վե ճի քն նու թյան դեպ քում կար ևոր վում են դա տա կան ծա նու ցում ստա նա լու ժամ կետ նե րը, գոր
ծի քն նու թյան հե տաձգ ման հնա րա վոր պատ ճառ նե րը, հե տաձ գում ե րի դեպ քում նիս տե րի միջև ըն կած ժա
մա նա կա հատ վա ծը, մինչև դա տա վա րու թյան ավար տը դա տա կան նիս տե րի հնա րա վոր ընդ հա նուր թի վը և 
այլն: Դա տա վա րու թյան ան ցկաց ման և վճ ռի կա յաց ման փու լում պրակ տի կա յում ծա գող խն դիր նե րը մե ծա պես 
պայ մա նա վոր ված են դա տա վա րա կան ծա նու ցում ե րի կար գի, գոր ծի քն նու թյան հե տաձգ ման հիմ քե րի, փոր
ձաքննու թյան ան ցկաց ման գոր ծըն թա ցի և այլ կար ևո րա գույն հար ցե րի օրենսդ րա կան կար գա վոր ման ոչ բա վա
րար ար դյու նա վետ մա կար դա կով:

Վճ ռի կա տար ման փու լի ըն թաց քում վճի ռը կա մո վին կա տա րե լու հա մար օրեն քով ժամ կետ սահ ման ված չէ: ՀՀ 
ում օրի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռի հի ման վրա ար գե լանք կի րա ռող և գույ քի բռ նա գան ձում իրա կա նաց նող պե
տա կան մար մի նը ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյունն է: Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վա րույթ նե րի ըն
թաց քում կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար թեև սահ ման ված է առա վե լա գույն ժամ կետ (եր կու ամիս), 
սա կայն այդ ժամ կե տի մեջ չեն հաշ վարկ վում պա տաս խա նո ղի գույ քի հար կա դիր աճուր դային գոր ծըն թա ցում 
գտն վե լու, գույքն ուղ ղա կի վա ճառ քով իրաց նե լու, պար տա պա նի կամ նրա գույ քի հե տա խուզ ման, ինչ պես նաև 
կա տա րո ղա կան վա րույ թի հե տաձգ ման կամ կա սեց ման ժամ կետ նե րը: Սա կայն պա տաս խա նո ղի գույ քի հար
կա դիր աճուր դի կա յաց ման և գույ քի վա ճառ քի ար դյուն քում ստաց ված գու մա րի հաշ վին հայց վոր առևտ րային 
ըն կե րու թյան կող մից իր մա տա կա րար ված ապ րան քի դի մաց վճար ման են թա կա գու մա րը ստաց վում է սեղմ 
ժամ կետ նե րում:

 Հարկ է նշել, որ վճ ռի կա տար ման փու լում ՀՀ ում ար դեն ներդր վել է էլեկտ րո նային հրա պա րա կային ծա նու
ցու մե րի հա մա կար գը, ին չը թույլ է տա լիս արա գաց նե լու դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման վա րույ թը, 
սա կայն այ նու հան դերձ, խն դիր ներ են առա ջա նում պար տա պա նին գույ քի իրա ցու մից առաջ ծա նու ցե լու, ինչ պես 
նաև առան ձին գույ քե րի դեպ քում գնորդ գտ նե լու հար ցում:

70 Իրավական և դատական բարեփոխումերի 20122016թ. Ծրագրի 3.11րդ կետ
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ՀՀ -ում ստան դարտ առևտ րային վե ճի ծա գու մից և դա տա րա նում հայ ցի հա րու ցու մից հե տո՝ 
մինչև դա տա րա նի կող մից կա յաց ված վճ ռի կա տա րում ստա նա լը սխե մայով՝

1. Հայցի հար�ց�մ, դատավար�թյ�ն և վճիռ 
 

              
Հայցադիմ�մի  

               
ներկայաց�մ                              Դատավար�թյ�ն 

 
  

                             
 

 

2. Վճռի կատար�մ 
 

 
                                      

 
  Կատարողական

                            
թերթի տրամադր�մ                          

Կատարողական
թերթի ներկայաց�մ 

                     
      

 
 
 
   

                   
           

             

Կատարողական               
վար�յթի  հար�ց�մ          

                          
 

Դրամական միջոցների
փոխանց�մ վաճառողին  

                          
 

        

Պատախասնող 
ընկեր�թյան գտնվել� 
վայրի ՀՀ ընդհան�ր 

իրավաս�թյան առաջին 
ատյանի դատարան 

Վաճառող 

ընկեր�թյ�ն 

 
Վճռի 

կայաց�մ 

Պատասխանող 
ընկեր�թյան գտնվել�     
վայրի ՀՀ ընդհան�ր 

իրավաս�թյան առաջին 
ատյանի դատարան 

 

Վաճառող 

ընկեր�թյ�ն 

 

ՀՀ
 
ԱՆ

 
ԴԱՀԿ

 

Ծառայ�թյ�ն
 

 
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ 
Ծառայ�թյ�ն 

Գ�յքի հարկադիր 
իրաց�մ 

(հրապարակային 
սակարկ�թյ�ններ) 

 
Վճռի 

կատար�մ 

2,724,318 ՀՀ դրամ ար ժո ղու թյամբ ստան դարտ առևտ րային վե ճի քն նու թյան հետ կապ ված վա ճա ռող ըն կե
րու թյան հա մար հնա րա վոր ծախ սերն են՝ տե ղա կան իրա վա բա նա կան գրա սե նյա կի կող մից փաս տա բա նա կան 
ծա ռա յու թյան մա տուց ման հա մար սահ ման վող մի ջին վճա րը, հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու հա մար 
օրեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քը, ապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նու թյան ան ցկաց ման մի ջին վճա րը: 
Իսկ դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման փու լում հայց վո րը ծախ սեր չի կրում: Այդ ծախ սե րը կա տար վում 
են պար տա պա նի (պա տաս խա նո ղի) հաշ վին:

 Հայտ նի է, որ պե տու թյու նում գոր ծե րի քն նու թյան հրա պա րա կայ նու թյան սկզ բուն քի և դա տա րան նե րի թա փան
ցի կու թյան առ կա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ապա հո վել հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյուն դա տա
կան հա մա կար գի և դա տա վա րու թյուն նե րի նկատ մամբ, ինչն էլ իր հեր թին նպաս տում է գոր ծե րի քն նու թյան 
օրի նա կա նու թյան և ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: ՀՀ ում դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձի մա սին տե
ղե կատ վու թյու նը հրա պա րա կային է և սահ ման ված է օրեն քով: Դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րը, առա ջին, 
վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ ատյան նե րի դա տա րան նե րի դա տա վոր նե րի հա մար, տար բեր են՝ ըստ պաշ տո նային 
դրույ քա չա փե րի: Օրեն քով սահ ման ված է նաև դա տա վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի հա վե լում ե րի կար գը և չա
փե րը: ՀՀ ում դա տա վոր ներն օրեն քի հի ման վրա օգտ վում են նաև այլ ար տո նու թյուն նե րից: Դա տա կան նիս տե
րին ցան կա ցած ան ձի հա մար ստեղծ ված է ազատ մուտք ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով 
սահ ման ված դռն փակ դա տա վա րու թյուն նե րի ան ցկաց ման դեպ քե րի: Վճիռ նե րը նույն պես հրա պա րա կային են, 
իսկ ու ժի մեջ մտած վճիռ նե րի պատ ճեն նե րին ցան կա ցած քա ղա քա ցի կա րող է մուտք ու նե նալ հա մա ցան ցի մի
ջո ցով կամ դրանք ստա նալ դա տա րա նից՝ վճա րե լով հա մա պա տաս խան պե տա կան տուրք: 

Ու սում ա սի րու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ «Գոր ծա րա րու թյամբ զբաղ վե լը 2013, Հա յաս տան» զե
կույ ցում «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի մա սով նշ ված 49 ըն թա ցա կար գային քայ լե րից ոչ 
բո լորն են կի րա ռե լի ՀՀ ում։ Մաս նա վո րա պես այդ ըն թա ցա կար գային քայ լե րից թվով 18 ը կի րա ռե լի չեն ներ կա
յումս գոր ծող ՀՀ օրենսդ րու թյան և պրակ տի կայի պայ ման նե րում, իսկ կա տար վող ծախ սերն ավե լի քիչ են: Սա
կայն ժա մա նա կի տևո ղու թյու նը մի փոքր ավե լի է. ու նե ցած պրակ տի կայի և գոր ծող օրենսդ րու թյան հա մա ձայն 
կա տա րած հաշ վարկ նե րի ար դյուն քում ստաց վել է, որ ՀՀ ում ստան դարտ առևտ րային վե ճով պա տաս խա նո ղի 
դեմ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյան և վճ ռի կա յաց ման, ինչ պես նաև վճ ռի կա տար ման տևո ղու թյու նը 
կազ մում է շուրջ 467 օր (այդ թվում՝ 43 օր դա տա րան դի մե լը և պա տաս խա նո ղին ծա նու ցե լը, 308 օր՝ դա տա վա
րու թյու նը և վճի ռը, 116 օր՝ հար կա դիր կա տա րում), ծախ սե րը կազ մում են հայ ցագ նի՝ 2,724,318 ՀՀ դրա մի մոտ 
12.3 տո կո սը կամ 334,486 ՀՀ դրամ (այդ թվում՝ 250,000 իրա վա բա նա կան ծա ռա յու թյան մի ջին վճար, 54,486 
ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք (հայ ցագ նի 2 տո կո սը) և 30,000 վա ճառ ված ապ րան քի ապ րան քա գի տա կան փոր
ձաքն նու թյան մի ջին ծախս), իսկ ըն թա ցա կար գային քայ լե րը թվով 31-ն են: 
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Հայաստանի վերաբերյալ «Գործարարությամբ զբաղվելը 2013» զեկույցում՝ «Պայմանագրերի 
կատարման ապահովում» ցուցիչի մասով ներկայումս հրապարակված տվյալների և ուսումնասիրության 

արդյունքներով արձանագրված տվյալների համեմատական աղյուսակ

Ներկայումս «Գործարարությամբ զբաղվելը 2013» 
զեկույցում հրապարակված վիճակը 

Ուսումնասիրության արդյունքներով 
արձանագրված տվյալները

Ժամանակ 440 օր Ժամանակ 467 օր

Դատարան դիմելը և պատասխանողին 
ծանուցելը 20 Դատարան դիմելը և պատասխանողին 

ծանուցելը 43 օր 

Դատական քննություն և վճիռ 300 Դատական քննություն և վճիռ 308 օր

Վճռի կատարում 120 Վճռի կատարում 116 օր

Ծախսեր 19% Ծախսեր 12,3%

Ընթացակարգային քայլերի թիվ 49 Ընթացակարգային քայլերի թիվ 31
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Առևտ րային բնույ թի վե ճե րի դեպ քում օրեն քով սահ մա նել գույ քային պա հան ջի որո շա կի շեմ, որի դեպ քում 
վե ճե րը կա րող են քնն վել ան մի ջա պես վե րաքն նիչ ատյա նում՝ շր ջան ցե լով առա ջին ատյա նի դա տա րա նը:

 Դա կա րող է կար ճաց նել առևտ րային վե ճի քն նու թյան տևո ղու թյու նը և ապա հո վել կող մին՝ իր գոր ծը ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նե լու իրա վուն քը: Սա կայն նման դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի նաև օրեն քով սահ մա նել, որ վե
րաքն նիչ ատյա նում նման կար գով առևտ րային վե ճի քն նու թյու նից հե տո կող մի բե րած վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը, 
առանց վե րա պա հում ե րի, են թա կա են վա րույթ ըն դուն ման: Ներ կա յումս ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ոչ բո լոր 
գոր ծերն է վա րույթ ըն դու նում, իսկ առևտ րային վե ճի կող մե րը չպետք է զրկ ված լի նեն իրենց գոր ծը կր կին քն նե
լու իրա վուն քից, եթե նրանց գոր ծը քնն վել է ան մի ջա պես վե րաքն նիչ ատյա նում:

 

2. Օ րեն քով ներդ նել և զար գաց նել գոր ծե րի էլեկտ րո նային կա ռա վար ման հա մա կարգ:

 Հայ ցա դի մում ե րը էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յաց նե լը կա րող է խնայել ժա մա նակ և ռե սուրս ներ թե´ կող
մի և թե´ դա տա րա նի հա մար: Հայ ցա դի մում ե րի էլեկտ րո նային եղա նա կով ներ կա յաց ման դեպ քում հար ցեր 
կա րող են ծա գել կից փաս տաթղ թե րի (նե րա ռյալ գոր ծով ապա ցույց նե րի) ներ կա յաց ման կար գի վե րա բե րյալ: 
Կա րե լի է սահ մա նել այդ փաս տաթղ թե րի սկա նա վոր ված տար բե րա կով ներ կա յաց ման հնա րա վո րու թյուն՝ հե
տա գա յում բնօ րի նակ նե րը դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու պայ մա նով: Հայ ցա դի մում ե րը էլեկտ րո նային եղա նա
կով ներ կա յաց նե լուց զատ ան հրա ժեշտ է ներդ նել և զար գաց նել նաև էլեկտ րո նային եղա նա կով դա տա վա րու
թյան մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չի ուղ ղու թյամբ ՀՀ ում ար դեն որոշ քայ լեր կա տար վել 
են71:

 Զար գաց նել գոր ծե րի էլեկտ րո նային մա կագ րու թյան հա մա կար գը: Ներ կա յումս առա ջին ատյա նի որոշ դա տա
րան նե րում ար դեն իսկ ներդր վել է գոր ծե րի էլեկտ րո նային մա կագ րու թյան հա մա կար գը, սա կայն ան հրա ժեշտ 
է զար գաց նել և ներդ նել բո լոր դա տա րան նե րում: Դա նպաս տում է կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի նվազ մա նը, գոր ծե րի 
արագ մա կագր մա նը և դա տա վոր նե րի ներ քին ան կա խու թյան բարձ րաց մա նը (քա նի որ ներ կա յումս այն դա տա
րան նե րում, որ տեղ դեռ ներդր ված չէ մուտ քագր վող գոր ծե րի էլեկ րո նային մա կագ րու թյան հա մա կարգ, գոր ծե րը 
մա կագ րում է դա տա րա նի նա խա գա հը ̀ան ձամբ որո շե լով, թե որ գոր ծը որ դա տա վո րը կքն նի):

 

3. Օ րեն քի ու ժով մաս նա գի տաց ված առևտ րային դա տա րա նի ստեղ ծում.

Ն ման դա տա րա նի ստեղ ծու մը կա րող է բե րել առևտ րային բնույ թի գոր ծե րի ավե լի ար դյու նա վետ և արագ քննու
թյան: Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ առան ձին, լայն ոլորտ նե րին վե րա բե րող և ավե լի նեղ մաս նա գի
տա կան գի տե լիք ներ պա հան ջող վե ճե րով դա տա րան նե րի և/ կամ դա տա վոր նե րի մաս նա գի տա ցու մը ար դա
րաց ված է: Նման մաս նա գի տա ցու մը նպաս տում է գոր ծի ար դյու նա վետ, լրիվ, բազ մա կող մա նի և ող ջա միտ 
ժամ կե տում քն նու թյա նը72: 

Ս տեղծ ման դեպ քում առևտ րային դա տա րա նը կա րող է բա վա կան հա գե ցած լի նել գոր ծե րով, և դրա պա հանջն 
իրա կա նում կա և´ տն տե սու թյան և´ հա սա րա կու թյան մեջ, քա նի որ տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը տա
րեց տա րի զար գա նում են, առաջ են գա լիս նոր և բարդ մաս նա վոր առևտ րային հա րա բե րու թյուն ներ, որոն ցից 
ծա գող վե ճե րը պա հան ջում են ձեռ նար կա տի րա կան, առևտ րային իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող 
բազ մա թիվ մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի, օրենք նե րի, նոր մա տիվ իրա վա կան այլ ակ տե րի լավ իմա ցու թյուն՝ 
հա մա պա տաս խան վե ճե րը քն նե լիս և լու ծե լիս: Առևտ րային դա տա րա նի ստեղ ծու մը կա րող է նպաս տել նաև 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի իրա վա կան գի տակ ցու թյան բարձ րաց մա նը, 
վեր ջին նե րիս կող մից (այդ թվում օտա րերկ րյա ներդ րող նե րի կող մից) ՀՀ դա տա կան հա մա կար գի նկատ մամբ 
վս տա հու թյան բարձ րաց մա նը, ին չը կա րող է բե րել օտա րերկ րյա ներդ րում ե րի աճին, պե տու թյան ներ սում գոր
ծա րար հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը և այլն:

 Առևտ րային դա տա րա նի ստեղծ ման դեպ քում կա րե լի է սահ մա նել առևտ րային վե ճե րի քն նու թյան հա մար դա
տա կան եր կաս տի ճան հա մա կարգ. այ սինքն առևտ րային դա տա րա նի վճիռ նե րը, որոնք քնն վել են ար դեն մաս
նա գի տաց ված դա տա վոր նե րի կող մից, կա րող են բո ղո քարկ վել ան մի ջա պես ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րան, այլ ոչ թե՝ 
ՀՀ քա ղա քա ցիական վե րաքն նիչ դա տա րան: Նման դեպ քում կկր ճատ վեն նաև առևտ րային վե ճե րի քն նու թյան 

71 Տե´ս Զեկույցի «Տեղեկատվություն բարեփոխումերի վերաբերյալ» բաժնի 2րդ կետը, «Դատավարությունը և վճիռը» բաժնի «գ» հարցի պատասխանը:

72 ՀՀում ներկայումս գոյություն ունի մեկ մասնագիտացված դատարան՝ ՀՀ վարչական դատարանը, որը ստեղծվել է 2007թ.ին: Հետո ստեղծվել է նաև ՀՀ 
վարչական վերաքննիչ դատարան՝ երկու կազմով, յուրաքանչյուրը բաղկացած 3 դատավորից: Անցած 5 տարիների ընթացքում իրավակիրառ պրակտիկան 
ապացուցեց վարչական դատարանի կենսական անհրաժեշտությունը հասարակության, ինչպես նաև իրավական պետության կայացման համար: Չնայած այդ 
դատարանը մասնագիտացված դատարան է և քննում է միայն հանրային իրավահարաբերություններից ծագող վեճեր, այն մշտապես եղել է խիստ ծանրաբեռված 
և 2013թին սպասվում է համալրում մինչև 12 դատավորներով:
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ժամ կետ նե րը: Այս մո դե լով առևտ րային դա տա րա նի ստեղծ ման դեպ քում սույն առա ջար կու թյուն նե րի 1-ին կե-
տը այլևս կի րա ռե լի չի լի նի: Սա կայն այդ դեպ քում նույն պես պետք է ու շադ րու թյուն դարձ վի այն հար ցին, որ 
առևտրային վե ճի կող մե րը զրկ ված չլի նեն իրենց գոր ծը կր կին քն նե լու իրա վուն քից, եթե նրանց գոր ծը քնն վել է 
միայն մեկ ատյա նում, ապա ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը բեր ված վճ ռա բեկ բո ղոք ներն ըն դու նի վա րույթ և գոր ծը 
կր կին քն նի, եթե կող մը բո ղո քար կում է դա տա կան ակ տը:

 Միաժա մա նակ առևտ րային դա տա րան ստեղ ծե լու հար ցը դի տար կե լիս պետք է նկա տի ու նե նալ այն հան գա
ման քը, որ ՀՀ դա տա կան հա մա կար գում կան հա մա կար գային խն դիր ներ, և ան կախ դա տա րա նի մաս նա գի
տա ցու մից՝ դա տա րան նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը կա րող է մալ նույ նը: Ուս տի ան հրա ժեշտ կլի նի այդ պի սի 
դա տա րան ստեղ ծե լիս զու գա հե ռա բար օրեն քի ու ժով ապա հո վել այն պի սի պայ ման ներ, որ առևտ րային դա տա
րա նը չկ րի զուտ ձևա կան բնույթ և նպաս տի առևտ րային վե ճե րով ար դա րա դա տու թյան որա կի բարձ րաց մա նը:

 Մի ջազ գային պրակ տի կա յում առևտ րային վե ճե րի լուծ ման ժա մա նակ մաս նա գի տա ցում ապա հո վե լու հա մար 
տա րա ծում է գտել ևս մեկ մո դել: Այդ մո դե լի ներդր ման դեպ քում պե տու թյան դա տա կան հա մա կար գում չի 
ստեղծ վում նոր մաս նա գի տաց ված առևտ րային դա տա րան, սա կայն առ կա դա տա րան նե րի կազ մում ստեղծ վում 
է առան ձին բա ժա նում, որի դա տա վոր նե րը մաս նա գի տաց ված են և քն նում են միայն առևտ րային վե ճեր: 

 Հարկ է նշել նաև, որ առևտ րային վե ճե րով մաս նա գի տա ցում ապա հո վե լու հա մար նախ ան հրա ժեշտ կլի նի 
սահ մա նել «առևտ րային վեճ» կամ «տն տե սա կան վեճ» հաս կա ցու թյու նը, որ պես զի հս տակ լի նի, թե որ գոր
ծերն են քնն վե լու առևտ րային դա տա րա նում կամ դա տա րա նի առևտ րային վե ճեր քն նող բա ժան մուն քում: Բա
ցի առևտրային սուբյեկտ նե րի միջև իրենց առևտ րային գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված ծա գող վե ճե րից, կա
րե լի է դի տար կել նաև առևտ րային սուբյեկտ նե րի և պե տու թյան միջև ծա գած՝ տվյալ առևտ րային սուբյեկ տի 
առևտրային գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված վե ճե րը ևս «առևտ րային վեճ» հաս կա ցու թյան մեջ նե րա ռե լու հար ցը: 

4. Վ ճիռ նե րի և դա տա վա րու թյուն նե րի հրա պա րա կայ նու թյան բարձ րա ցում օրեն քով.

 Ներդ նել դա տա վա րու թյուն նե րի տե սաար ձա նագ րու թյան (տե սա ձայ նագ րու թյան) հա մա կարգ: Հաշ վի առ նե
լով այն հան գա ման քը, որ նման հա մա կար գի ներդ րու մը կա րող է բա վա կան ծախ սա տար լի նել պե տու թյան 
հա մար, կա րե լի է նա խա պես ներդ նել դա տա կան նիս տե րի տե սահսկ ման հա մա կարգ առանց տե սագ րու թյան, 
այ նու հետև հնա րա վո րու թյուն տալ հա սա րա կու թյա նը ու ղիղ հե ռար ձակ ման հա մա կար գի մի ջո ցով հետ ևե լու դա
տա վա րու թյուն նե րին: Նման դեպ քում ար դեն առ կա www.datalex.am տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում պետք է 
հնա րա վո րու թյուն տալ հա սա րա կու թյա նը ու ղիղ միաց ման մի ջո ցով հետ ևե լու գոր ծի քն նու թյա նը, և այդ պի սով 
«ներ կա գտն վել» դռն բաց դա տա կան նիս տե րին, բա ցա ռու թյամբ, իհար կե, այն գոր ծե րի, որոնց վե րա բե րյալ դա
տա րա նը կա յաց րել է որո շում գոր ծը դռն փակ նիս տե րով քն նե լու մա սին: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա հենց գոր
ծով կողմ հան դի սա ցող ան ձանց (այդ թվում առևտ րային ըն կե րու թյուն նե րին) ևս առանց դա տա րան այ ցե լե լու 
հետ ևել իրենց մաս նակ ցու թյամբ գոր ծի քն նու թյան ըն թաց քին, եթե տվյալ նիս տով գոր ծի քն նու թյու նը հնա րա
վոր է առանց տվյալ կող մի մաս նակ ցու թյան: Միաժա մա նակ նման փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում հնա րա վոր 
կլի նի բարձ րաց նել դա տա վա րու թյուն նե րի և դա տա րան նե րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո ղու թյան 
աս տի ճա նը՝ այդ պի սով ապա հո վե լով դա տա րան նե րի կող մից դա տա վա րու թյուն նե րի առա վել պատ շաճ և օրի
նա կան ան ցկա ցու մը:

 Հարկ է նշել, որ ներ կա յումս կան պե տու թյուն ներ, որ տեղ ար դեն իսկ ներդր վել է տե սաար ձա նագ րու թյուն նե րի 
հա մա կարգ73 (օ րի նակ՝ Կո րեայի Հան րա պե տու թյուն, Մա լայ զիայի Հան րա պե տու թյուն և այլն), իսկ Ռու սաս տա
նի Դաշ նու թյան Ար բիտ րա ժային դա տա րա նում (ՌԴ տն տե սա կան դա տա րան) ներդր վել է նաև տե սանիս տե րի 
հա մա կարգ, ին չը թույլ է տա լիս կող մե րին մաս նակ ցել նիս տե րին առանց որ ևէ տրանս պոր տային ծախս կա տա
րե լու74: 

73 http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB12Chapters/EnforcingContracts.
pdf; «Գործերի կառավարման համակարգերի և ավտոմատացման ներդրում» բաժին, արկղ 1, արկղ 2:

74 Նույն տեղում՝ «Գործերի կառավարման համակարգերի և ավտոմատացման ներդրում» բաժին
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5.  Կա տա րե լա գոր ծել դա տա կան ծա նու ցում ե րի առ ձեռն տրա մադր ման հա մա կար գը.

 Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի հա մար օրեն քով հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծել, որ պես զի իրենց միջ նոր դու թյան 
հի ման վրա պա տաս խա նո ղին կամ գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց հաս ցեագր ված դա տա կան ծա նու ցագ րե րը 
դա տա րա նի կող մից ուղ արկ վեն իրենց ընտ րած կա պի կազ մա կեր պու թյան մի ջո ցով՝ այդ կա պի կազ մա կեր պու
թյան հա մա պա տաս խան վճար նե րը վճա րե լու պայ մա նով: Նման կար գի նա խա տե սու մը ար դյու նա վետ կա րող է 
լի նել այն դեպ քում, երբ դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին դա տա կան ծա նու ցա գի րը պա տաս խա
նո ղի կամ գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց կող մից չեն ստաց վում, հս տակ հայտ նի չեն հաս ցեատի րոջ կող մից 
ծա նու ցագ րի չս տաց ման պատ ճառ նե րը, և կան ող ջա միտ կաս կած ներ, որ պա տաս խա նո ղը խու սա փում է դա
տա կան ծա նու ցա գի րը ստա նա լուց և/ կամ պա տաս խա նողն ընդ հան րա պես չի տե ղե կաց վել փոս տային բա ժան
մուն քից, որ իրեն հաս ցեագր ված փոս տային առա քա նի կա75: 

Այս առա ջար կի ըն դուն ման դեպ քում ան հրա ժեշտ կլի նի սահ մա նել հա մա պա տաս խան կարգ՝ այլ կա պի կազ
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից դա տա կան ծա նու ցագ րե րը դա տա րա նից ստա նա լու և հաս ցեատե րե րին հանձ նե լու 
վե րա բե րյալ, որում կճշտ վեն նաև կա պի տվյալ կազ մա կեր պու թյա նը դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մից վճա
րում կա տա րե լու եղա նա կը և այլն:

Ն ման կարգ նա խա տե սե լու դեպ քում հնա րա վոր կլի նի էա կա նո րեն կր ճա տել դա տա վա րու թյուն նե րի տևո ղու թյու
նը, քան զի հա ճախ դրանք ձգձգ վում են հենց պա տաս խա նող նե րի պատ շաճ ծա նու ցում ապա հով ված չլի նե լու 
պատ ճա ռով:

 6. Կա տա րե լա գոր ծել և հս տա կեց նել դա տա րա նի կող մից նշա նակ վող և ան ցկաց վող փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
կար գը.

 Քա նի որ ստան դարտ առևտ րային վե ճի են թադ րու թյուն նե րում նա խա տես վում է նաև մա տա կա րար ված ապ
րանք նե րի ապ րան քա գի տա կան փոր ձաքն նու թյան ան ցկա ցում՝ պար զե լու հա մար ապ րան քի հա մա պա տա խա
նու թյու նը առք ու վա ճառ քի պայ մա նագ րի պայ ման նե րին, ապա շատ կար ևոր է նաև փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
նշա նակ ման և ան ցկաց ման ըն թա ցա կար գի կա տա րե լա գոր ծու մը: Առա վել ևս, որ ՀՀ դա տա րան նե րում այ սօր 
դա տա վա րու թյուն նե րի ժամ կետ նե րի վրա մե ծա պես ազ դում է փոր ձաքն նու թյուն նե րի ան ցկաց ման և եզ րա կա
ցու թյան ստաց ման տևո ղու թյու նը: Հա ճախ ՀՀ դա տա րան նե րը փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լիս անո րոշ ժամ
կե տով կա սեց նում են քա ղա քա ցիական գոր ծի վա րույ թը՝ հաշ վի առ նե լով, որ պրակ տի կա յում ան ցկաց վե լիք 
փոր ձաքն նու թյու նը կա րող է տևել ամիս ներ, իսկ եր բեմ էլ՝ մինչև մեկ տա րի և ավե լի: Փոր ձաքն նու թյուն նե րի 
տևո ղու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րից են հատ կա պես գո յու թյուն ու նե ցող պե տա կան փոր ձա գի տա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ծայ րաս տի ճան զբաղ վա ծու թյու նը, ռե սուրս նե րի սա կա վու թյու նը, ինչ պես նաև այլ փոր ձա գի
տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի իրա զեկ վա ծու թյան կամ վս տա հու
թյան պա կա սը: Այս կա պակ ցու թյամբ առա ջարկ վում է, որ պես զի ստեղծ վի հա մա պա տաս խան ին տեր նե տային 
կայ քէջ, որ տեղ կտե ղադր վի բո լոր փոր ձա գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին ան հրա ժեշտ տե ղե կատ
վու թյուն, նե րա ռյալ՝ առա ջարկ վող փոր ձաքն նու թյուն նե րի տե սակ նե րի, սա կագ նե րի, ժամ կետ նե րի վե րա բե րյալ: 
Ինչ պես նաև ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել պայ ման ներ, որ պես զի հնա րա վո րինս բա ցառ վեն ապ րան քա գի տա կան 
փոր ձաքն նու թյուն նե րի նշա նակ ման ժա մա նակ դա տա րա նի կող մից գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դեպ քե րը, և 
ըն դա մե նը գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձգ վի ող ջա միտ ժամ կե տով:

 Անհ րա ժեշտ է նաև օրեն քի մա կար դա կով հս տա կեց նել փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի թույ լատ րե լիու
թյան կա նոն նե րը, և հս տակ սահ մա նել, որ հայց վո րի կամ պա տաս խա նո ղի կող մից իր սե փա կան նա խա ձեռ
նու թյամբ պատ վիր ված ար տա դա տա կան փոր ձաքն նու թյան եզ րա կա ցու թյու նը (ո րը չի նշա նակ վել դա տա րա նի 
կող մից) օրեն քի իմաս տով ևս հա մար վում է փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն: Սա կխ նայի նաև ժա մա նակ, 
քա նի որ հայց վոր նե րը մինչև առա ջին դա տա կան նիս տի կա յա նա լը ար դեն կկա րո ղա նան պատ վի րել փոր
ձաքննու թյուն՝ վս տահ լի նե լով, որ դա միան շա նակ թույ լատ րե լի ապա ցույց է դիտ վե լու դա տա րա նի կող մից՝ որ
պես պատ շաճ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն:

75 Գործնականում հաճախ պատահում են դեպքեր, երբ փոստային ծառայության համապատասխան աշխատողը չի ստուգում հասցեատիրոջ անձը և 
առաքանին հանձնում է այլ անձի: Կամ պատահում են դեպքեր, երբ խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով փոստային բաժանմունքի աշխատակիցները չեն 
կարողանում կրկին այցելել տվյալ հասցե, եթե տվյալ հասցեում առաջին այցելության ժամանակ որևէ անձ ներկա չի եղել: Հաճախ փոստային ծառայության 
աշխատակիցները գրություն են թողնում հասցեատիրոջ դռան վրա, որ փոստային բաժանմունքում հասցեատերը նամակ ունի: Հետո առանց բավարար հիմքեր 
ունենալու, թե հասցեատերը կարդացել է այդ գրությունը, թե՝ ոչ, դատարան են ուղարկում հետծանուցման թերթիկ՝ «չի պահանջվել» նշումով: Նման դեպքերում 
դատարանի համար անհասկանալի է մում, թե ի վերջո կողմը իմացել է նամակի մասին, թե ոչ: Վերոնշյալ դեպքերը չեն կարող համարվել պատշաճ ծանուցում: 
Դրանք ներկայիս փոստային ծանուցումերի ժամանակ ծագող խնդիրների մի մասն են: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ1
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸՀՀ-ՈՒՄ
 Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎՈՂ ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ՔԱՅ ԼԵ ՐԸ ՏԻ ՊԱՅԻՆ ՎԵ ՃԻ ԾԱ ԳՈՒ ՄԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ ՎՃ ՌԻ ԿԱ ՏԱ ՐՈՒ ՄԸ76 

 ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂԻՆՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՈՂՈՔԵՎԴԱՏԱԿԱՆ
ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ
* Հայց վո րի կող մից պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու միջ նոր դու թյուն և բո ղոք ներ կա յաց-

նե լը. hայց վո րը պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու իր միջ նոր դու թյունն ու բո ղո քը դա տա րան է 
ներ կա յաց նում բա նա վոր կամ գրա վոր։ 

* Հայց վո րի կող մից դա տա կան ծախ սե րը վճա րե լը. հայց վո րը վճա րում է դա տա կան տուր քեր, դրոշ
մա տուր քեր կամ ցան կա ցած տե սա կի այլ դա տա կան վճար ներ։ 

1 Դա տա կան գոր ծի գրան ցու մը. դա տա րա նի վար չա կազ մի կող մից գրանց վում է հայ ցա դի մու մը կամ 
դա տա կան գոր ծը։ Դա նե րա ռում է հայ ցա դի մու մին կամ դա տա կան գոր ծին գրանց ման հա մար տա լը։ 

* Դա տա կան գոր ծը հա մա պա տաս խան դա տա վո րին հանձ նե լը. դա տա կան գոր ծը հանձն վում է հա
մա պա տաս խան դա տա վո րին պա տա հա կան ընտ րու թյան ըն թա ցա կար գով՝ ավ տո մա տաց ված հա
մա կար գով, վար չա կան հար ցե րով դա տա վո րի որոշ ման հի ման վրա, դա տա րա նի աշ խա տակ ցի մի
ջո ցով և այլն։ 

2 Պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու միջ նոր դու թյան և բո ղո քի ու սում նա սի րու թյու նը դա տա-
րա նի կող մից. դա տա վորն ու սում նա սի րում է հայց վո րի միջ նոր դու թյունն ու բո ղո քը պաշ տո նա կան 
պա հանջ նե րի բա վա րար ման մա սով։ 

* Դա տա վորն ըն դու նում է միջ նոր դու թյունն ու բո ղո քը. պաշ տո նա կան պա հանջ նե րը ստու գե լուց հե
տո դա տա վո րը որո շում է կա յաց նում հայց վո րի միջ նոր դու թյունն ու բո ղոքն ըն դու նե լու մա սին։ 

3 Պա տաս խա նո ղին դա տա կան ծա նու ցում ներ կա յաց նե լու մա սին հայց վո րի դի մու մը. հայց վո րը 
գրա վոր դի մում է ներ կա յաց նում դա տա րան՝ պա տաս խա նո ղին դա տա կան ծա նու ցում ներ կա յաց նե
լու մա սին։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

4 Դա տա կան ծա նու ցում ներ կա յաց նե լու մա սին դա տա րա նի որո շու մը. հայց վո րի դի մու մի հի ման 
վրա դա տա վո րը որո շում է կա յաց նում պա տաս խա նո ղին դա տա կան ծա նու ցա գիր ներ կա յաց նե լու 
մա սին։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

5 Պա տաս խա նո ղին ծա նու ցա գիր ներ կա յաց նե լու հա մար լիազոր ված ան ձին պա տաս խա նո ղին 
դա տա րան կան չե լու մա սին միջ նոր դու թյուն և բո ղոք հանձ նե լը. դա տա վո րը կամ դա տա րա նի աշ
խա տա կի ցը պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը հանձ նում է ծա նուց ման 
գրա սե նյակ, ծա նուց ման հար ցե րով աշ խա տակ ցին կամ լիազոր ված ան ձին (նաև հայց վո րին)՝ պա
տաս խա նո ղին դա տա կան ծա նու ցա գիր ներ կա յաց նե լու հա մար։ 

* Պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու մա սին միջ նոր դու թյունն ու բո ղո քը փոս տով ու ղար կե լը. 
դա տա րա նը կամ դա տա կան կա տա րա ծուն, ինչ պես նաև մաս նա վոր կեր պով ըն թա ցա կարգն ապա
հո վող կար գադ րի չը, պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և բո ղո քը փոս
տով ու ղար կում են պա տաս խա նո ղին։ 

6 Առ ձեռն առաք ման առա ջին փոր ձը. պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու միջ նոր դու թյան և բո ղո
քի առ ձեռն առաք ման առա ջին փոր ձը հիմ նա կա նում հա ջող վում է։ 

7 Առ ձեռն առաք ման երկ րորդ փոր ձը. եթե առա ջին փոր ձը չի հա ջող վում, օրեն քով կամ ըն դուն ված 
գոր ծե լա կեր պով պա հանջ վում է Պա տաս խա նո ղին դա տա րան կան չե լու միջ նոր դու թյան և բո ղո քի 
առ ձեռն առաք ման երկ րորդ փորձ։ 

* Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին դի մու մը. հայց վո րը նախ քան 
դա տա րա նի վճի ռը գրա վոր դի մում է ներ կա յաց նում պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու 
պա հան ջով(տե՛ս տի պային վե ճի 5րդ են թա կե տը)։
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* Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին որո շու մը. դա տա վո րը որո շում 
է կա յաց նում պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի վրա նախ քան դա տա րա նի վճի ռը ար գե լանք դնե
լու մա սին հայց վո րի պա հան ջը բա վա րա րե լու կամ չբա վա րա րե լու վե րա բե րյալ և իր որոշ ման մա սին 
տե ղե կաց նում է հայց վո րին ու պա տաս խա նո ղին։ Այս փու լում կա րող է պա հանջ վել, որ հայց վո րը պա
տաս խա նո ղին ապա հո վե լու նպա տա կով տրա մադ րի երաշ խիք ներ կամ պար տա տոմ սեր։ 

8 Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը. պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի 
վրա ար գե լանք է դր վում նախ քան դա տա րա նի վճի ռը։ Ար գե լանք դնե լը նե րա ռում է գույ քը առգ րա
վե լը կամ ակ տիվ նե րի գույ քագ րու մը, դրոշ մա վո րու մը, պար տագ րու մը կամ առանձ նա ցու մը (տե՛ս տի
պային վե ճի 5րդ են թա կե տը) ։ 

9 Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը ար գե լան քի տակ դր ված ակ տիվ ներն ի պահ հանձ նե լը. պա տաս
խա նո ղին պատ կա նող՝ ար գե լան քի տակ գտն վող գույ քը ի պահ է հանձն վում հար կա դիր կա տա րո
ղին կամ մաս նա վոր կեր պով ըն թա ցա կարգն ապա հո վող կար գադ րի չին (տե՛ս տի պային վե ճի 5րդ 
են թա կե տը):
ԿՐԿՆ ՎՈՒՄ Է ԵՎ ԿԻ ՐԱ ՌԵ ԼԻ ՉԷ

10 Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին զե կու ցա գի րը. հար կա դիր կա
տա րումն ապա հո վող դա տա րա նի աշ խա տա կի ցը կամ մաս նա վոր կեր պով ըն թա ցա կարգն ապա հո
վող կար գադ րի չը դա տա վո րին ներ կա յաց նում է զե կու ցա գիր պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք 
դնե լու վե րա բե րյալ(տե՛ս տի պային վե ճի 5րդ են թա կե տը)։
 ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

11 Նախ քան դա տա րա նի վճի ռը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու հար ցի վե րա բե րյալ լսում նե րը. նախ
քան դա տա րա նի վճի ռը պա տաս խա նո ղի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու հար ցը լու ծե լու նպա տա
կով ան ցկաց վում են լսում ներ։ Այդ գոր ծըն թա ցը կա րող է նե րա ռել առան ձին միջ նոր դու թյուն նե րի և 
խնդրագ րե րի ներ կա յա ցու մը (տե՛ս տի պային վե ճի 5րդ են թա կե տը) ։ 

ԴԱՏԱԿԱՆՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎՎՃԻՌԸ
* Պա տաս խա նո ղի կող մից պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ վե լու նախ նա կան հիմ քե րի ներ կա-

յա ցու մը. պա տաս խա նո ղը պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ վե լու նախ նա կան հիմ քե րը ներ կա յաց
նում է դա տա րան։ Պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ վե լու նախ նա կան հիմ քե րը տար բեր վում են 
գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ պա տաս խան նե րից։ Պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ վե լու 
նախ նա կան հիմ քերն են՝ հայ ցային վա ղե մու թյու նը, ընդ դա տու թյու նը և այլն։ 

* Հայց վո րի պա տաս խա նը պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ վե լու նախ նա կան հիմ քե րին. հայց
վո րը պա տաս խա նում է պա տաս խա նո ղի կող մից ներ կա յաց ված պա տաս խա նատ վու թյու նից ազատ
վե լու նախ նա կան հիմ քե րին։ 

12 Պա տաս խա նատ վու թյու նից ազա տե լու նախ նա կան հիմ քե րի առն չու թյամբ դա տա վո րի որո շու-
մը. դա տա վո րը գոր ծի հան գա մանք նե րից ան կախ պա տաս խա նատ վու թյու նից ազա տե լու նախ նա
կան հիմ քե րի առն չու թյամբ որո շում է կա յաց նում։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

13 Հայց վո րի հայ ցա դի մու մին պա տաս խա նո ղի կող մից ներ կա յաց ված պաշտ պա նու թյու նը կամ պա-
տաս խա նը. պա տաս խա նո ղը ներ կա յաց նում է գրա վոր հիմ նա վո րում ներ, որոնք նե րա ռում են գոր ծի 
հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ նրա պաշտ պա նու թյու նը կամ պա տաս խա նը։ Պա տաս խա նո ղի գրա
վոր պա տաս խա նը կա րող է նե րա ռել կամ չնե րա ռել վկայի ցուց մունք նե րը, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու
թյուն նե րը, պա տաս խա նո ղի հա մար որ պես ապա ցույց հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րը։ 

14 Պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյա նը կամ պա տաս խա նին հայց վո րի հա կա դար ձե լու վերջ նա-
ժամ կե տը. դա տա վո րը սահ մա նում է այն վերջ նա ժամ կե տը, երբ հայց վորն իրա վունք ու նի հա կա
դար ձե լու պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյա նը կամ պա տաս խա նին։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

15 Պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյա նը կամ պա տաս խա նին հայց վո րի գրա վոր հա կա դար ձը. հայց
վո րը գրա վոր հիմ նա վոր մամբ պա տաս խա նում է պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյա նը կամ պա տաս
խա նին։ Հայց վո րի պա տաս խա նը կա րող է նե րա ռել կամ չնե րա ռել վկա նե րի ցուց մունք նե րը կամ փոր
ձա գե տի եզ րա կա ցու թյուն նե րը։ 



35

16 Հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լը. հայց վո րը և պա տաս խա նո ղը դա տա րան են ներ կա յաց նում գրա
վոր հիմ նա վո րում ներ և փաս տաթղ թեր, ինչ պես նաև մի մյանց են փո խան ցում դրանց օրի նակ նե րը։ 
Հիմ նա վո րում նե րը կա րող են նե րա ռել կամ չնե րա ռել վկա նե րի ցուց մունք նե րը կամ փոր ձա գե տի եզ
րա կա ցու թյուն նե րը։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

17 
Գոր ծի քն նու թյան հե տաձ գու մը. գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձգ վում է, եթե կող մե րից մե կը կամ եր կու 
կող մերն էլ դի մում և հե տաձ գում են քն նու թյու նը՝ գրա վոր հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լու նպա տա
կով։ 

* Դա տա րա նի կող մից ան կախ փոր ձա գետ նշա նա կե լը. դա տա վո րը, կող մե րի միջ նոր դու թյամբ կամ 
իր նա խա ձեռ նու թյամբ, նշա նա կում է ան կախ փոր ձա գետ՝ որո շե լու հա մար, թե արդյոք հայց վո րի՝ 
պա տաս խա նո ղին մա տա կա րա րած ապ րանք նե րը որա կյալ են, թե ոչ(տե՛ս տի պային վե ճի 6րդ են
թա կե տը) ։ 

18 Դա տա րա նի կող մից ան կախ փոր ձա գետ նշա նա կե լու մա սին տե ղե կաց նե լը. դա տա րա նը եր կու 
կող մե րին տե ղե կաց նում է ան կախ փոր ձա գետ նշա նա կե լու իր մտադ րու թյան մա սին(տե՛ս տի պային 
վե ճի 6րդ են թա կե տը) ։ 

* Դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան տրա մադ րու մը. դա տա րա նի 
կող մից նշա նակ ված ան կախ փոր ձա գե տը դա տա րան է ներ կա յաց նում իր փոր ձա գի տա կան եզ րա
կա ցու թյու նը(տե´ս տի պային վե ճի 6րդ են թա կե տը) ։ 

19 Բա նա վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյան պա հան ջը. հայց վո րը դի մում է բա նա
վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյան օր նշա նա կե լու հա մար։ 

* Բա նա վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյան օրը նշա նա կե լը. դա տա վո րը նշա նա
կում է բա նա վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյան օր։ 

* Վ կա նե րի (փոր ձա գե տի) ցան կը. կող մե րը դա տա րան են ներ կա յաց նում վկա նե րի (փոր ձա գե տի) 
ցան կը(տե՛ս տի պային վե ճի 6րդ են թա կե տը): 

20 Վ կա նե րին (փոր ձա գե տին) դա տա րան կան չե լը. դա տա րա նի կող մից կանչ ված վկա նե րը (փոր ձա
գե տը) դա տա րան են ներ կա յա նում բա նա վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյա նը մաս
նակ ցե լու նպա տա կով (տե՛ս տի պային վե ճի 6րդ են թա կե տը)։ 

21 Գոր ծի քն նու թյան հե տաձ գու մը. գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձգ վում է, եթե կող մե րից մե կը կամ եր
կու կող մերն էլ բա նա վոր լսում նե րին կամ բա նա վոր դա տա կան քն նու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լու 
նպա տա կով դի մում և հե տաձ գում են քն նու թյու նը։

22 Բա նա վոր լսում նե րը (գե րիշ խում են քա ղա քա ցիական իրա վուն քի հա մա կար գում). կող մե րը բա
նա վոր լսում նե րի կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյան ժա մա նակ դա տա վո րին ներ կա յաց նում են 
գոր ծի հան գա մանք նե րի վե րա բե րյալ փաս տարկ ներ։ Վկա նե րը և դա տա րա նի կող մից նշա նակ ված 
ան կախ փոր ձա գե տը կա րող են լս վել և հար ցաքնն վել բա նա վոր լսում նե րի ժա մա նակ։ 

23 Գոր ծի քն նու թյան հե տաձ գու մը. գոր ծի քն նու թյու նը հե տաձգ վում է, եթե կող մե րից մե կը կամ եր
կու կող մերն էլ բա նա վոր լսում նե րին կամ դա տա կան բա նա վոր քն նու թյա նը նա խա պատ րաստ վե լու 
նպա տա կով դի մում և հե տաձ գում են քն նու թյու նը, որից հե տո նշա նակ վում է լրա ցու ցիչ կամ հե տա գա 
դա տա կան քն նու թյան կամ լսում նե րի օր։ 

24 Վերջ նա կան փաս տարկ նե րի ներ կա յաց ման կար գը. դա տա վո րը սահ մա նում է վերջ նա կան փաս
տա կան հան գա մանք նե րի և իրա վա կան փաս տարկ նե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժամ կետ։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

* Վերջ նա կան փաս տարկ ներ. կող մե րը բա նա վոր կամ գրա վոր փաս տաթղ թով դա տա րան են ներ կա
յաց նում վերջ նա կան փաս տա կան հան գա մանք ներ և իրա վա կան փաս տարկ ներ։ 

25 Վճ ռի կա յաց ման ամ սա թի վը. դա տա վո րը սահ մա նում է վճ ռի կա յաց ման ամ սա թի վը։ 

26 Դա տա րա նում վճ ռի կա յաց ման վե րա բե րյալ տե ղե կաց նե լը. կող մե րը դա տա կան լսում նե րի ժա մա
նակ տե ղե կաց վում են վճ ռի կա յաց ման մա սին։ 

27 Վճ ռի գրա վոր օրի նա կի պատ րաս տու մը. դա տա վո րը պատ րաս տում է վճ ռի գրա վոր օրի նա կը։ 

28 Վճ ռի գրան ցու մը. դա տա րա նի գրա սե նյա կը գրան ցում է վճի ռը դրա գրա վոր օրի նա կը ստա նա լուց 
հե տո։ 
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29 Գ րա վոր վճ ռի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ դա տա րա նի կող մից տե ղե կաց նե լը. դա տա րա նը տե ղե
կաց նում է կող մե րին, որ գրա վոր վճի ռը գտն վում է դա տա րա նի գրա սե նյա կում։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

30 Գ րա վոր վճ ռի օրի նա կի ստա նա լը հայց վո րի կող մից. հայց վորն ստա նում է գրա վոր վճ ռի օրի նա կը։ 
Ըստ ՀՀ քաղ. դատ. օրենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի՝ հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օրի նա-
կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց: Գոր ծի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի-
նե լու դեպ քում վճ ռի օրի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օրը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում 
է նրան: 

31 Պա տաս խա նո ղին վճ ռի մա սին տե ղե կաց նե լը. հայց վո րը կամ դա տա րա նը պաշ տո նա պես տե ղե
կաց նում են պա տաս խա նո ղին կա յաց ված վճ ռի մա սին։ Վճի ռը կա րող է բո ղո քարկ վել պա տաս խա նո
ղի կող մից այն պաշ տո նա պես ստա նա լուց հե տո (տե´ս նա խորդ կե տի վե րա բե րյալ դի տո ղու թյու նը)։ 

32 Բո ղո քարկ ման ժամ կե տը. պա տաս խա նո ղը, օրեն քով սահ ման ված կար գով, հնա րա վո րու թյուն ու նի 
բո ղո քար կե լու վճիռն օրեն քով սահ ման ված ժամ կե տում։ Պա տաս խա նո ղը որո շում է չբո ղո քար կել։ 
Վճի ռը դառ նում է վերջ նա կան բո ղո քարկ ման ժամ կե տի ավար տից հե տո։ 

33 Պա տաս խա նո ղի կող մից հայց վո րի դա տա կան ծախ սե րի փոխ հա տու ցու մը. վճի ռը պար տա վո րեց
նում է պա տաս խա նո ղին փոխ հա տու ցել հայց վո րի կող մից կա տար ված դա տա կան ծախ սե րը, քա նի 
որ պա տաս խա նո ղի դեմ հայ ցը բա վա րար վել է։ 
Նշ ված գոր ծո ղու թյու նը չպետք է դի տել որ պես առան ձին քայլ, քա նի որ դա տա կան ծախ սե րի 
փոխ հա տու ցու մը կա տար վում է վճ ռի կա տար ման հետ մեկ տեղ: 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

ՎՃՌԻԿԱՏԱՐՈՒՄ
34 Հայց վո րի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող դա տա րա նի աշ խա տակ ցին կամ կար գադ րի չին 

(մաս նա վոր) դի մե լը վճ ռի կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար. վճ ռի կա տա րումն ապա հո վե լու հա
մար հայց վո րը դի մում է հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող դա տա կան կար գադ րի չին կամ շե րի ֆին 
կամ մաս նա վոր կար գադ րի չին։ 

* Հայց վո րի կող մից կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար դի մե լը. հայց վո րը դի մում է դա տա
րան՝ կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար (վճ ռի վրա «կ նիք»)։ 

35 Հայց վո րի կող մից կա տա րո ղա կան թերթ տա լու դի մում նե րի հա մար տուրք վճա րե լը. հայց վո րը 
տուրք է վճա րում վճ ռի հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

36 Կա տա րո ղա կան թեր թի կի կցու մը վճ ռին. դա տա վո րը կա տա րո ղա կան թեր թի կը («կնք ված») կցում 
է վճ ռին։ 

* Կա տա րո ղա կան թեր թի կի տրա մադ րու մը. դա տա րա նը կա տա րո ղա կան թեր թի կը տրա մադ րում է 
հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող աշ խա տակ ցին կամ կար գադ րի չին(մաս նա վոր) ։ 

37 Դա տա վո րի հրա հան գը հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վե լու վե րա բե րյալ. դա տա վո րը հրա հան
գում է ոս տի կա նու թյա նը աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել պա տաս խա նո ղի շար ժա կան գույ քի նկատ մամբ 
հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վե լու հա մար։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

38 Պա տաս խա նո ղից վճ ռի կա մո վին կա տա րու մը պա հան ջե լը. հայց վո րը, հար կա դիր կա տա րումն 
ապա հո վող դա տա րա նի աշ խա տա կի ցը կամ կար գադ րի չը (մաս նա վոր) պա հան ջում են պա տաս խա
նո ղից, որ նա կա մո վին կա տա րի վճի ռը՝ պա տաս խա նո ղին տա լով վեր ջին հնա րա վո րու թյու նը վճի ռը 
կա մո վին կա տա րե լու հա մար։ 

39 Դա տա րա նի աշ խա տակ ցի կամ պա տաս խա նո ղի կող մից բռ նա գանձ վող ակ տիվ նե րի որո շում. 
դա տա վո րը, հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող դա տա րա նի աշ խա տա կի ցը, կար գադ րի չը (մաս նա
վոր) կամ պա տաս խա նողն ան ձամբ որո շում են բռ նա գանձ ման են թա կա պա տաս խա նո ղի շար ժա
կան գույ քը։ 

40 Բռ նա գանձ ման հա մար որոշ ված ակ տիվ նե րի ընտ րու թյան բո ղո քար կու մը. կող մը՝ հայց վո րը կամ 
պա տաս խա նո ղը, ով չի մաս նակ ցել բռ նա գանձ վող ակ տիվ նե րի որոշ մա նը, բո ղո քար կում է բռ նա
գանձ ման հա մար որոշ ված ակ տիվ նե րի վե րա բե րյալ։ 
(Նշ ված գոր ծո ղու թյունն առան ձին գոր ծըն թաց է և նա խա տես ված չի եղել այն տի պային խնդ րի մեջ, 
որով կա տար վել է գոր ծո ղու թյուն նե րի հաշ վար կը):
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41 Բռ նա գանձ ման ծա նու ցում. հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող դա տա րա նը կամ կար գադ րի չը 
(մաս նա վոր) ծա նու ցում են այլ պար տա տե րե րին պա տաս խա նո ղի ապ րանք նե րը բռ նա գան ձե լու նպա
տակ ու նե նա լու մա սին։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

42 Բռ նա գան ձում. պա տաս խա նո ղի շար ժա կան գույ քը բռ նա գանձ վում է (ա ռգ րա վում կամ գույ քագ րում, 
ակ տիվ նե րի դրոշ մա վո րում կամ առանձ նա ցում)։ 

43 Բռ նա գան ձումն իրա կա նաց նե լու մա սին հաշ վետ վու թյուն. հար կա դիր կա տա րումն ապա հո վող 
դա տա րա նի աշ խա տա կի ցը կամ մաս նա վոր կեր պով ըն թա ցա կար գը ապա հո վող ծա ռայո ղը դա տա
վո րին ներ կա յաց նում են հաշ վետ վու թյուն պա տաս խա նո ղի շար ժա կան գույ քը բռ նա գան ձե լու վե րա
բե րյալ: 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

44 Բռ նա գանձ ված շար ժա կան ապ րանք նե րի գնա հա տու մը. դա տա րա նը կամ դա տա րա նի կող մից 
նշա նակ ված փոր ձա գե տը գնա հա տում են բռ նա գանձ ված ապ րանք նե րը։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

45 Դա տա րա նում հար կա դիր կա տար ման մա սին վե ճե րը. վճ ռի կա տա րու մը հե տաձգ վում է, որով հետև 
պա տաս խա նո ղը կա տար ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ բո ղոք է ներ կա յաց նում դա տա վո րին։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

46 Հան րային աճուրդ հայ տա րա րե լը. դա տա վո րը հան րային աճուրդ է հայ տա րա րում, օրի նակ՝ ամ
սագ րե րում այն գո վազ դե լու կամ հրա պա րա կե լու մի ջո ցով։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ

47 Հան րային աճուր դի մի ջո ցով վա ճառք. պա տաս խա նո ղի շար ժա կան գույ քը վա ճառ վում է հան րային 
աճուր դի ժա մա նակ։ 

48 Ե կա մուտ նե րի բաշ խու մը. հան րային աճուր դից գո յա ցած եկա մուտ նե րը բաշխ վում են տար բեր պար
տա տե րե րի (այդ թվում հայց վո րը) միջև առաջ նայ նու թյան հա մա ձայն։ 

49 Հար կա դիր կա տար ման հա մար հայց վո րի կող մից վճար ված տուր քի փոխ հա տու ցու մը. պա տաս
խա նո ղը հա տու ցում է հայց վո րի կող մից հար կա դիր կա տար ման հա մար վճար ված տուր քե րը։ 
ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԷ
Հայց վո րը հար կա դիր կա տար ման հա մար պե տա կան տուրք չի վճա րում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ2
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸՀՀ-ՈՒՄ

2013թ. մայի սի 23 -ի ն, 30 -ին և 31 -ին կա յա ցած սե մի նար նե րի ժա մա նակ մաս նա կից նե րի կող մից հն չեց ված 
առա ջարկ ներ

«Doing Business» ծրագ րի կող մից «Պայ մա նագ րե րի կա տար ման ապա հո վում» ցու ցի չի հա մար մշակ ված մե
թո դա բա նու թյան և հար ցա շա րի հա մա ձայն առա ջարկ վող ստան դարտ առևտ րային վե ճի օրի նա կով իրա կա
նաց ված ու սում ա սի րու թյան շր ջա նակ նե րում կա յա ցել են սե մի նարհան դի պում եր։ Սե մի նար նե րի ըն թաց քում 
մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են մի շարք առա ջարկ ներ, որոնք թվարկ ված են ստորև։

 �  Դա տա կան պատ շաճ ծա նու ցում երն ապա հո վե լու հա մար ներդ նել էլեկտ րո նային ծա նու ցում ե րի հնա
րա վո րու թյուն։ Մաս նա վո րա պես՝ ի սկզ բա նե ըն կե րու թյուն նե րի և տն տես վա րող այլ սուբյեկտ նե րի պե
տա կան գրանց ման փու լում ՀՀ ԱՆ իրա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա կա լու թյան 
կող մից յու րա քան չյուր սուբյեկ տի հա մար, գրանց մա նը զու գա հեռ, ստեղծ վի էլեկտ րո նային փոս տային 
արկղ, և դրա հաս ցեն ու գաղտ նա բա ռը տրա մադր վեն տն տես վա րող սուբյեկ տին՝ զգու շաց նե լով, որ այն 
հա մար վե լու է պե տու թյան հա մար պատ շաճ ծա նուց ման հաս ցե: Այս կերպ հնա րա վոր կդառ նա ժա մա նա
կի ըն թաց քում ու նե նալ հա զա րա վոր առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի 
էլեկտ րո նային փոս տային արկ ղե րի հաս ցե նե րը, և դա տա րա նը կկա րո ղա նա ավե լի հեշտ ապա հո վել վեր
ջին նե րիս դա տա կան ծա նու ցում ե րը: 

 � Ներդ նել կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ փաս տա բան նե րին ՀՀ Փաս տա բան նե րի պա լա տում գրանց ված իրենց 
էլեկտ րո նային հաս ցե նե րի մի ջո ցով ծա նու ցե լու իրա վուն քը, որը կդիտ վի ևս որ պես կող մի պատ շաճ ծա
նու ցում:

 �  Ներդ նել մա մու լի մի ջո ցով (այդ թվում ին տեր նե տային հա մա պա տաս խան խո շոր լրատ վա կան կայ քե րի 
մի ջո ցով) դա տա կան ծա նու ցում եր ապա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 �  Ներդ նել դա տա կան ծա նու ցում ե րի մի մո դել, որը տա րած ված է Անգ լո սաք սո նա կան իրա վուն քի հա մա
կար գի պե տու թյուն նե րում: Այդ պի սի ծա նուց ման դեպ քում ծա նու ցու մը ու ղարկ վում է ոչ թե կող մին, այլ 
կող մի հա մա ձայ նու թյամբ ընտր ված ծա նուց ման գոր ծա կա լին, ին չը հա մար վում է պատ շաճ ծա նու ցում:

 �  Դի տար կել փոր ձաքն նու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար օրեն քով հս տակ ժամ կետ ներ սահ մա նե լու հնա
րա վո րու թյու նը՝ բա ցա ռե լու դա տա վա րու թյուն նե րի կա սե ցու մը և անո րոշ ժամ կե տով ձգձ գում ե րը:

 �  Դի տար կել կա տա րո ղա կան թերթ տրա մադ րե լու ինս տի տու տը օրեն քի ու ժով վե րաց նե լու հար ցը։ Դրա 
ար դյուն քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը լրա ցու ցիչ ժա մա նակ չեն ծախ սի դա տա րա նին դի մե լու և 
կա տա րո ղա կան թերթ ստա նա լու հա մար: Առա վել ևս, որ կա տա րո ղա կան թեր թի մեջ, ըստ էու թյան, ներ
կա յաց վում է կա յաց ված դա տա կան ակ տից քաղ վածք, որ տեղ հիմ ա կա նում կր կին նշ վում են կող մե րի 
տվյալ նե րը և կա յաց ված ակ տի եզ րա փա կիչ մա սով պարտ վող կող մի վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը: 
Կա րե լի է սահ մա նել, որ ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյան աշ խա տո ղը կա րող է մուտք գոր ծել հա մա պա տաս խան հա
մա կարգ և բեռ նել կա յաց ված և ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հա մա պա տաս խան մա սե րը՝ հար կա դիր 
կա տա րում ապա հո վե լու հա մար:

 �  ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյու նը օրեն քի ու ժով դուրս բեր վի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան են թա կա յու թյու նից, քա նի որ 
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման փուլն, ըստ էու թյան, դա քա ղա քա ցիական դա տա վա րու
թյան ինք նու րույն փուլ է: Ոս տի ԴԱՀԿ ծա ռա յու թյունն էլ չպետք է լի նի դա տա կան հա մա կար գից ան ջատ և 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կազ մում, այլ պետք է լի նի ան կախ և դա տա կան հա մա կար գի կազ մում՝ որ պես 
դա տա րան նե րին սպա սար կող պե տա կան կա ռույց: Դա հնա րա վո րու թյուն կա րող է տալ բարձ րաց նե լու 
դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման վա րույթ նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը, օպե րա տի վու թյու նը և 
այլն: 



Այս զեկույցը պատրաստված է «Գլոբալ Էս Փի Սի» ընկերության կողմից։
Զեկույցում առկա տեղեկատվությունը ամբողջությամբ կամ  
մասնակի օգտագործելիս՝ հղումը զեկույցին պարտադիր է:




