
ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

«Առևտրային արբիտրաժի մասին»  

օրենքում փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ 

 

 Հոդված 16. Արբիտրաժային տրիբունալի` իր իրավասության վերաբերյալ որոշում

կայացնելու իրավունքը 

  

1. Արբիտրաժային տրիբունալն իրավասու է, իսկ արբիտրաժային համաձայնությունը 

վիճարկելու դեպքում պարտավոր է առաջնահերթ քննել և որոշում կայացնել իր 

իրավասության, ներառյալ` արբիտրաժային համաձայնության առկայության կամ 

վավերականության վերաբերյալ: Այս նպատակով արբիտրաժային վերապահումը, որը 

պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս է, պետք է մեկնաբանվի որպես պայմանագրի մյուս մասերից 

անկախ համաձայնություն: Պայմանագրի առ ոչինչ լինելու վերաբերյալ արբիտրաժային 

տրիբունալի որոշումը ինքնին կամ օրենքի ուժով չի հանգեցնում արբիտրաժային 

վերապահման անվավերության: 

2. Արբիտրաժային տրիբունալի իրավասության բացակայության վերաբերյալ 

հայտարարությունը կարող է արվել ոչ ուշ, քան մինչև հայցի վերաբերյալ պատասխան 

ներկայացնելը: Կողմի` արբիտր նշանակելու կամ արբիտրի նշանակմանը մասնակցելու 

հանգամանքը նրան չի զրկում այդպիսի հայտարարություն անելու իրավունքից: 

Արբիտրաժային տրիբունալի կողմից իր իրավասությունը գերազանցելու վերաբերյալ 

հայտարարությունը պետք է արվի անմիջապես այն բանից հետո, երբ կողմի 

կարծիքով արբիտրաժի ընթացքում շոշափվում է այնպիսի հարց, որը դուրս է արբիտրաժային 

տրիբունալի  իրավասության շրջանակից: Արբիտրաժային տրիբունալը ցանկացած դեպքում 

կարող է ընդունել ուշացված հայտարարությունը, եթե ուշացումը համարի հարգելի: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված հայտարարության վերաբերյալ արբիտրաժային 

տրիբունալը կարող է կայացնել որոշում` կամ որպես նախնական բնույթ ունեցող հարցի 

վերաբերյալ, կամ անդրադառնալ դրան վեճն ըստ էության լուծող որոշման մեջ: Եթե 



արբիտրաժային տրիբունալը իր իրավասության վերաբերյալ, որպես նախնական բնույթ 

ունեցող հարցի, կայացնում է որոշում, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն այդ 

որոշման մասին տեղեկացում ստանալուց հետո` 30-օրյա ժամկետում, կարող է դիմել սույն 

օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված դատարան` տվյալ հարցի վերաբերյալ որոշում կայացնելու 

հայցով, որի կայացրած ակտը բողոքարկման ենթակա չէ: Մինչև դատարանի կողմից այդ 

հարցի լուծումը արբիտրաժային տրիբունալը կարող է շարունակել արբիտրաժային վարույթը և 

վճիռ կայացնել: 

4. Արբիտրաժային տրիբունալի կողմից քննության և լուծման ենթակա չեն այն վեճերը, 

որոնցում որպես կողմ հանդես է գալիս տվյալ արբիտրաժային տրիբունալի հիմնադիրը կամ 

նրա հետ փոխկապակցված անձը (ներառյալ` իրավահաջորդները և իրավանախորդները):  

Սույն մասի կիրառության իմաստով` արբիտրաժային տրիբունալի հիմնադրի հետ 

փոխկապակցված են համարվում արբիտրաժային տրիբունալի հիմնադիր իրավաբանական 

կամ ֆիզիկական անձի կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձը, արբիտրաժային 

տրիբունալի հիմնադիր իրավաբանական անձի մասնակիցը, հիմնադիրը, բաժնետերը կամ 

անդամը, արբիտրաժային տրիբունալի հիմնադիր ֆիզիկական անձի ամուսինը, հիմնադիր 

ֆիզիկական անձի կամ նրա ամուսնու զավակը (այդ թվում՝ որդեգրված), ծնողը (այդ թվում` 

որդեգրողը), քույրը, եզբայրը, պապը, տատը, թոռը, մորաքույրը, հորաքույրը, հորեղբայրը, 

մորեղբայրը, քրոջ, եղբոր զավակները, հիմնադիր ֆիզիկական անձի մորաքրոջ, հորաքրոջ, 

հորեղբոր, մորեղբոր զավակները, քրոջ, եղբոր զավակի ամուսինը, ինչպես նաև 

փոխկապակցված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի կողմից հիմնադրված կամ նրան 

ամբողջությամբ կամ մասամբ պատկանող իրավաբանական անձը: 

 

 

Հոդված 34. Չեղյալ ճանաչումը` որպես արբիտրաժային տրիբունալի վճռի

վիճարկման բացառիկ միջոց 

  



1. Արբիտրաժային տրիբունալի վճռի վիճարկումը դատարանում կարող է իրականացվել 

միայն սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան այն չեղյալ ճանաչելու 

վերաբերյալ դիմելու ճանապարհով: 

2. Արբիտրաժային տրիբունալի վճիռը կարող է չեղյալ ճանաչվել սույն օրենքի 6-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դատարանի կողմից միայն այն դեպքում, եթե` 

1) դիմում ներկայացնող կողմն ապացույցներ ներկայացնի այն մասին, որ` 

ա) սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված արբիտրաժային համաձայնության 

կողմերից մեկը, իր հանդեպ կիրառելի իրավունքի համաձայն, եղել է անգործունակ, կամ 

արբիտրաժային համաձայնությունը կողմերի ընտրած իրավունքի կամ այդպիսին ընտրած 

չլինելու դեպքում, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն, անվավեր է, 

կամ 

բ) տվյալ կողմը պատշաճ ձևով տեղեկացված չի եղել արբիտրի նշանակման 

կամ արբիտրաժի մասին կամ այլ պատճառներով զրկված է եղել իր գործը ներկայացնելու 

հնարավորությունից, կամ 

գ) վճիռ է կայացվել այնպիսի վեճի կապակցությամբ, որը նախատեսված չէր 

արբիտրաժային համաձայնությամբ կամ չի համապատասխանում նրա պայմաններին կամ 

որոշում է այնպիսի հարցեր, որոնք դուրս են արբիտրաժային համաձայնության սահմաններից, 

պայմանով սակայն, որ եթե արբիտրաժային համաձայնությամբ նախատեսված մասով 

կայացված որոշումները կարող են առանձնացվել այն որոշումներից, որոնք դուրս են 

արբիտրաժային համաձայնության սահմաններից, ապա կարող է չեղյալ ճանաչվել 

արբիտրաժային տրիբունալի վճռի միայն այն մասը, որը ներառում է արբիտրաժային 

համաձայնությամբ չնախատեսված հարցեր, կամ 

դ) արբիտրաժային տրիբունալի կազմը կամ ընթացակարգը չի համապատասխանել 

կողմերի արբիտրաժային համաձայնությանը, եթե այդ համաձայնությունը չի հակասում սույն 

օրենքի պարտադիր դրույթներին, կամ նման համաձայնության բացակայության դեպքում չի 

համապատասխանել սույն օրենքին, կամ 



ե) վիճարկվող վճռով արբիտրաժային տրիբունալի կողմից լուծված վեճը սույն օրենքի 

16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հիմքով ենթակա չէր տվյալ արբիտրաժային տրիբունալի քննությանը 

և լուծմանը, կամ 

2) դատարանը պարզի, որ`  

ա) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության` վեճի առարկան 

ենթակա չէ լուծման արբիտրաժի կողմից, կամ 

բ) վճիռը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային կարգին: 

3. Չեղյալ ճանաչման մասին դիմումը չի կարող ներկայացվել արբիտրաժային 

տրիբունալի վճիռը ստանալուց երեք ամիսը լրանալուց հետո, իսկ այն դեպքում, երբ դիմում է 

ներկայացվել սույն օրենքի 33-րդ հոդվածով սահմանված կարգով` արբիտրաժային 

տրիբունալի կողմից այդ դիմումի կապակցությամբ կայացված վճռի օրվանից երեք ամիսը 

լրանալուց հետո: 

4. Դատարանը, որին ներկայացվել է վճիռը չեղյալ ճանաչելու մասին դիմումը, կարող է 

կողմերից մեկի խնդրանքով կամ իր նախաձեռնությամբ որոշակի ժամանակով դադարեցնել 

այդ հարցի քննությունը, որպեսզի հնարավորություն ընձեռի արբիտրաժային տրիբունալին 

վերսկսելու արբիտրաժային վարույթը կամ ձեռնարկելու այլ միջոցներ, որոնք արբիտրաժային 

տրիբունալի կարծիքով կարող են վերացնել արբիտրաժային տրիբունալի վճռի բեկանման 

հիմքերը: 

 

Հոդված 36. Ճանաչումը կամ հարկադիր կատարումը մերժելու հիմքերը 

  

1. Արբիտրաժային տրիբունալի վճռի ճանաչումը կամ հարկադիր կատարումը, որը 

կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ Օտարերկրյա արբիտրաժային 

որոշումների ճանաչման և կատարման մասին Նյու Յորքի կոնվենցիայի անդամ որևէ 

այլ պետության տարածքում,  կարող է մերժվել միայն` 



1) այն կողմի խնդրանքով, որի դեմ այն ուղղված է, եթե այդ կողմն ապացույցներ 

ներկայացնի դատարան, որտեղ հայցվում է վճռի ճանաչումը կամ հարկադիր կատարումը 

այն մասին, որ` 

ա) սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված արբիտրաժային համաձայնության 

կողմերից մեկը, իր հանդեպ կիրառելի իրավունքի համաձայն, եղել է անգործունակ, կամ 

արբիտրաժային համաձայնությունը անվավեր է` կողմերի ընտրած իրավունքի կամ այդպիսին 

ընտրած չլինելու դեպքում` վճռի կայացման երկրի օրենսդրությամբ, կամ 

բ) տվյալ կողմը պատշաճ ձևով տեղեկացված չի եղել արբիտրի նշանակման 

կամ արբիտրաժի մասին կամ այլ պատճառներով զրկված է եղել իր գործը ներկայացնելու 

հնարավորությունից, կամ 

գ) վճիռ է կայացվել այնպիսի վեճի կապակցությամբ, որը նախատեսված չէր 

արբիտրաժային համաձայնությամբ կամ չի համապատասխանում նրա պայմաններին կամ 

որոշում է այնպիսի հարցեր, որոնք դուրս են արբիտրաժային համաձայնության սահմաններից, 

պայմանով սակայն, որ եթե արբիտրաժային համաձայնությամբ նախատեսված մասով 

կայացված որոշումները կարող են առանձնացվել այն որոշումներից, որոնք դուրս են 

արբիտրաժային համաձայնության սահմաններից, ապա կարող է չեղյալ ճանաչվել 

արբիտրաժային տրիբունալի վճռի միայն այն մասը, որը ներառում է արբիտրաժային 

համաձայնությամբ չնախատեսված հարցեր, կամ 

դ) արբիտրաժային տրիբունալի կազմը կամ ընթացակարգը չի համապատասխանել 

կողմերի արբիտրաժային համաձայնությանը կամ նման համաձայնության բացակայության 

դեպքում չի համապատասխանել վճռի կայացման երկրի օրենսդրությանը, 

ե) վճիռը դեռևս չի դարձել պարտադիր կողմերի համար կամ չեղյալ է ճանաչվել, կամ 

դրա կատարումը կասեցվել է այն պետության դատարանի կողմից, որտեղ կամ որի 

իրավունքին համապատասխան` կայացվել է այդ վճիռը, կամ 

զ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կայացված վճռով արբիտրաժային 

տրիբունալի կողմից լուծված վեճը սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հիմքով ենթակա չէր 

տվյալ արբիտրաժային տրիբունալի քննությանը և լուծմանը, կամ 



2) դատարանը պարզի, որ`  

ա) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության` վեճի առարկան 

ենթակա չէ լուծման արբիտրաժի կողմից, կամ 

բ) վճռի ճանաչումը կամ կատարումը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության 

հանրային կարգին: 

2. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «ե» ենթակետով նախատեսված 

դատարանին միջնորդություն է ներկայացվել վճիռը չեղյալ ճանաչելու կամ վճռի կատարումը 

կասեցնելու վերաբերյալ, ապա դատարանը, որտեղ հայցվում են վճռի ճանաչումը և հարկադիր 

կատարումը, կարող է իր հայեցողությամբ հետաձգել իր կողմից կայացվելիք որոշումը, ինչպես 

նաև վճռի ճանաչումը և հարկադիր կատարումը հայցող կողմի միջնորդության հիման վրա` 

պարտադրելով մյուս կողմին ներկայացնելու համազոր ապահովում: 

 


