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Ար դի հա սա րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը նոր հրա մա յա-
կան պա հանջ ներ են ներ կա յաց նում նաև ՀՀ բարձ րա գույն դա տա կան ա տյա նի գոր ծու-
նե ու թյա նը: Դրա նից, թերևս, կարևո րա գույն նե րից է ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի (այ սու հետ` 
Վճռա բեկ դա տա րան) գոր ծու նե ու թյան հա սա նե լի ու թյան և թա փան ցի կու թյան ա պա հո-
վու մը, ին չը վեր ջին տա րի նե րին հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է դա տա կան այս ա տյա նի 
ո րո շում նե րի ը նտ րա նի նե րի լույ սըն ծայ մամբ: Այս ճա նա պար հին, ան շուշտ, ա ռա ջըն թաց 
քայլ էր Վճռա բեկ դա տա րա նի` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն-
քում կա յաց ված ո րո շում նե րի ժո ղո վա ծուի հրա տա րա կու մը, ո րի ա ռա ջին հա տորն ի րա-
վա բա նա կան հան րու թյան գնա հա տա կա նին հանձն վեց 2013 թվա կա նին: Շա րու նա կե-
լով սկիզբ դր ված ձևա չա փը` այ սօր ար դեն ե րկ րորդ ան գամ Ձեր դա տին ե նք հանձ նում 
ստո րա դաս դա տա րան նե րի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րո շում նե րի հեր թա կան ժո ղո վա ծուն: 

Իսկ ի ՞ն չով է ա ռանձ նա նում այս ժո ղո վա ծուն: 
Այն ը նդ գր կում է 2013 թվա կա նից 2014 թվա կա նը նե րա ռող ժա մա նա կա հատ վա ծում 

Վճռա բեկ դա տա րա նի կա յաց րած այն ո րո շում նե րի ը նտ րա նին, ո րոնք ոչ միայն ուղ ղոր-
դող նշա նա կու թյուն են ու նե ցել դա տա կան պրակ տի կայի հա մար, այլև ո րոշ դեպ քե րում 
դա տա վա րա կան նոր կա նո նա կար գում նե րի մշակ ման և ըն դուն ման հիմք են հան դի սա-
ցել̀  ծա ռայե լով օ րենսդ րա կան բա ցե րի և հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հար ման նպա տա-
կին: 

Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած 
իր ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը, մի շարք քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց ված ո րո-
շում նե րում դար ձյալ ան դրա դար ձել է պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի սահ-
ման ման հար ցին, այդ թվում` պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու և տա րա ժամ կե-
տե լու վե րա բե րյալ դա տա կան պրակ տի կա յում առ կա խն դիր նե րին: Մաս նա վո րա պես, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը, ար ձա նա գրե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քում առ կա 
օ րենսդ րա կան բա ցը, ո րո շում նե րից մե կում դիր քո րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ պե-
տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը դա տա րան-
նե րը պետք է քննար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն որ պես պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն:

 Մեկ այլ ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը, կարևո րե լով կա սեց ման 
ի նս տի տու տի կա յաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ան դրա դար ձել է ար դեն ի սկ վե րաքննու-
թյան փու լում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին և ը նդ գծել է, որ գոր ծին մաս նակ ցող շա հագր գիռ ան ձի 
կող մից ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ 
մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը` հրա պա-
րակ ման պա հից մեկ ա մս վա ըն թաց քում, վե րաքննիչ բո ղոք չբեր վե լու պայ ման նե րում 
վեր ջինս ը ստ է ու թյան հա մա ձայն վում է իր մա սով իր ի րա վունք նե րի կամ պար տա կա նու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված նշ ված ակ տի հետ, ուս տի նրա փո խա րեն վե րաքննիչ 
դա տա րանն ի րա վա սու չէ ի րա կա նաց նել դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` 
վե րաքննիչ վա րույ թում այդ ան ձի մա հով պայ մա նա վոր ված նրա մա սով կա սեց նել գոր ծի 
վա րույ թը, ե թե, ի հար կե, դա չի խո չըն դո տում գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց մա սով 
գոր ծի քննու թյան հե տա գա շա րու նակ մա նը:
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Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գա մա նա լից ու սում նա սի րու թյան 
առար կա է դարձ րել ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի կող մից իր նկատ մամբ կա յաց ված 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մաս նա վո րա-
պես, նշե լով, որ յու րա քան չյուր դեպ քում ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում քն նե լիս 
դա տա րա նը պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ-
րի մա սին` վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն տա լով ան ձամբ ներ կա գտն վե լու, ան հնա րի նու-
թյան դեպ քում` իր շա հե րը դա տա րա նում ներ կա յաց նել իր կող մից ը նտր ված փաս տա բա-
նի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև պար տա վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
վե րա բե րյալ վճ ռի մա սին` հնա րա վո րու թյուն տա լով օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում 
բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի ներ կա յու-
թյու նը դա տա կան նիս տին կօժան դա կի դա տա րա նին պար զե լու նաև, թե արդյո՞ք դի մում 
տված ըն տա նի քի ան դամ նե րը վար վել են ան բա րե խիղճ` ակն հայ տո րեն նպա տակ ու նե-
նա լով քա ղա քա ցուն ան հիմն զր կել գոր ծու նա կու թյու նից:

Հարկ է նկա տել նաև, որ վե րը նշ ված խնդ րի կար ևո րու թյամբ պայ մա նա վոր ված այդ 
հար ցին հե տա գա յում ան դրա դար ձել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը` ՀՀ մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի դի մու մի հի ման վրա 2015 թվա կա նի ապ րի լի 7-ին կա յաց-
ված ՍԴՈ-1197 ո րոշ մամբ, ո րի շր ջա նա կում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան վա-
վեր է ճա նաչ վել քա ղա քա ցի ա դա տա վա րա կան այն դրույ թը, ո րով գոր ծու նակ ճա նաչ վող 
ան ձին հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձեռ վում ան ձամբ ի րաց նել լսվե լու իր ի րա վուն քը և հան դես 
գալ որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից:

2013-2014 թվա կան ներն ա ռանձ նա ցել են նաև վար չա կան գոր ծե րով մի ջան կյալ դա-
տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման ար դյուն քում կա յաց ված ո րո շում նե րով: Մաս նա վո րա պես, 
Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա-
տես ված ժամ կետ նե րը հաշ վար կե լու խնդ րին, դրանց բաց թող նե լու հիմ քե րին և բաց թո-
ղու մը հար գե լի հա մա րե լու դեպ քե րին: Այս պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը վար չա դա տա վա-
րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու հիմ քե րը պայ մա-
նա կա նո րեն բա ժա նել է եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ, և, մի ա ժա մա նակ, նշել է, 
որ բո լոր դեպ քե րում, բա ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու հա մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ապա ցու-
ցել, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող-
ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ` դա տա րան դի մե լու, դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե-
լու, պա հան ջը և այն հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ-
նե րով նշ ված ժամ կե տը չի բա վա կա նաց րել հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Ո րո շում նե րից մե կում ան դրա դառ նա լով վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու 
մա սին դի մում նե րով հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու դեպ քում պե տա կան տուր քի վճար-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա-
ման քը, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով դի մող ներն 
ա զատ ված են պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, ի սկ ան ցու մը հայ ցային 
վա րույ թի կա տար վում է վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թում հա կընդ դեմ հայց ներ-
կա յաց նե լու հիմ քով, գտել է, որ հայ ցային վա րույ թը վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի 
շա րու նա կու թյունն է, հետևա բար, այդ դեպ քում նույն պես ար դեն ի սկ հայց վո րի կար գա-
վի ճակ ստա ցած ան ձը չի կա րող կրել պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

Հի շա տակ ման է ար ժա նի նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան դրա-
դարձ է կա տա րել հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա-
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կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա-
պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի և 
դրա կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանը 
փաս տել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 
օ րենս դի րը սահ մա նել է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման 
հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ 
ար գե լանք կի րա ռե լու ա ռանձ նա հա տուկ վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ: Ը նդ 
ո րում, ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից քն նարկ վող վար չա դա տա վա րա կան ի նս-
տի տու տի պատ շաճ կի րառ ման հա մար կար ևոր է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա-
կան գոր ծե րում վար չա կան մար մի նը հան դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի դե րում: Այլ կերպ 
ա սած` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ի րա վա-
կար գա վո րում նե րի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա-
ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն օ րենս դի րը վե րա պա հել 
է հենց գոր ծով պա տաս խա նո ղին, ի սկ պար տա պա նը տվյալ դեպ քում հան դես է գա լիս 
գոր ծով հայց վո րի դե րում:

 Վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով կա յաց ված մեկ այլ ո րոշ ման շր ջա նակ-
նե րում էլ Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել դա տա րա նի 
կող մից մա հա ցած ան ձին որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից, այդ թվում` եր րորդ ան ձ 
ներգ րա վե լու և վեր ջի նիս մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ի րա վա չա փու-
թյան հար ցի վե րա բե րյալ: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ը նդ գծել է, որ ֆի զի-
կա կան ան ձինք կա րող են մաս նակ ցել վար չա կան դա տա վա րու թյա նը, այ սինքն` հան դես 
գալ հայց վո րի, պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե րում ի րենց ծնն դյան պա հից մինչև 
մա հը: Հետևա բար, ան ձի մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նելն ի րա վա չափ է այն 
պա րա գա յում, ե րբ ֆի զի կա կան ան ձը մինչև իր մա հը հան դի սա ցել է դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից: Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա րա նը 
չու նի հնա րա վո րու թյուն կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը մա հա նա լու պա հի դրու թյամբ դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով: Դա տա րա նը, 
գոր ծով եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու ո րո շում կա յաց նե լով, ան ձի վրա չի կա րող դնել դա-
տա վա րու թյան մաս նա կից դառ նա լու պար տա կա նու թյուն, ի սկ վեր ջինս էլ չի կա րող ձեռք 
բե րել դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք ներ, քա նի որ մահ վան փաս տով վե րա ցել 
են ան ձի այդ ու նա կու թյուն նե րը (ի րա վու նա կու թյու նը): 

Ու շա գրավ է նաև դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու հար-
ցի վե րա բե րյալ Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը: Մաս նա վո րա պես, 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով 
վե րա նայե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է հան դի սա նում դա տա րա նի կող մից կի րառ-
ված հոդ վա ծի կամ հոդ վա ծի դրույ թի հա կա սահ մա նա դրա կան ճա նա չու մը կամ սահ մա-
նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նից տար բեր վող` այլ մեկ նա բա նու թյամբ կի րա ռու մը: 
Հետևա բար, ե թե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն դրույ թը, ո րը ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա-
տա րա նը ճա նա չել է հա կա սահ մա նա դրա կան կամ կի րառ ված դրույ թի վե րա բե րյալ դա-
տա րա նի մեկ նա բա նու թյուն նե րը և այդ դրույ թի կի րա ռու մը դրա սահ մա նա դրաի րա վա-
կան բո վան դա կու թյան հա մա տեքս տում է, ա պա դա տա կան ակ տը են թա կա չէ վե րա նայ-
ման նոր հան գա ման քի հիմ քով: 

Ի հար կե, վե րը թվարկ ված ո րո շում ներն ամ բող ջը չեն և առ կա են նաև բազ մա թիվ 
այլ ո րո շում ներ, ո րոնք ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն են ու նե ցել և ու նե նա լու դա տա կան 
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պրակ տի կայի ձևա վոր ման հա մար: Դրանք ա ռա վել ամ փոփ ձևով ներ կա յաց ված են սույն 
ը նտ րա նում:

 Մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի վե րա բե րյալ կա յաց ված ո րո շում նե րի այս ը նտ րա-
նին կազմ ված է նույն սկզ բուն քով, ի նչ նախ կի նում հրա տա րակ ված ժո ղո վա ծուն: Ո րո-
շում նե րը դա սա կարգ ված են ը ստ դա տա վա րա կան հար ցե րի պատ կա նե լի ու թյան, ի սկ 
բո վան դա կային ցան կում ներ կա յաց ված է կոնկ րետ ո րոշ ման հա մա ռո տա գի րը: Ժո ղո վա-
ծուն նե րա ռում է նաև լա զե րային սկա վա ռակ, ո րում ամ րագր ված է գր քի է լեկտ րո նային 
տար բե րա կը: 

Ամ փո փե լով` հարկ է փաս տել, որ սույն ժո ղո վա ծուն, ի նչ պես և նա խոր դը, հնա րա-
վո րու թյուն կտա ա ռա վել հա մընդգր կուն պատ կե րա ցում ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան և 
վար չա կան դա տա վա րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ծա գող տա րա տե սակ խն դիր նե րի և 
դրանց լուծ ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րի վե րա բե րյալ:

Ե. Հ. Խունդ կա րյան 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տի նա խա գահ 
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ
ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԸ

07.08.2013թ.
1. Հայկ Դու նա մա լյան v. Վար դան Սարգ սյա նի և մյուս նե րի, քաղ. գործ թիվ 

Ա ՐԱԴ/0043/02/12 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու ի րա վա կան ի նս տի տու տի կի րառ ման հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը` Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, 
որ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու հաս կա ցու թյու նը և կի րառ ման կար գը 
են թա կա է սահ ման ման «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մինչ դեռ, «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րն ըն դուն վել է (27.12.1997 թվա կան) մինչև ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ըն դու նու մը (17.06.1998 թվա կան), սահ մա նե լով (հոդ ված 
21) պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի տե սակ նե րը, որ պես այդ պի սին չի նա խա-
տե սել պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տի տա րա ժամ կե տու մը: Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նա գրել է, որ օ րենսդ րա կան նման բա ցը դա տա կան պրակ տի կա յում ո րոշ դեպ քե-
րում, ի նչ պես սույն գոր ծով, հան գեց նում է այդ հիմ քով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա-
րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րի մերժ ման:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
ե թե ի րա վա կան ակ տում նա խա տես ված նոր մի պա հան ջի կա տա րում կա րող է միայն ի րա-
կա նաց վել այդ ի րա վա կան ակ տով նա խա տես ված ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն մամբ, 
կամ դրա կա տա րումն ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն-
մամբ, ա պա ի րա վա կան ա կտն այդ նոր մի մա սով գոր ծում է հա մա պա տաս խան ի րա վա-
կան այլ ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույ թի հիմ քով պե-
տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու ի նս տի տու տը չի գոր ծում, քա նի դեռ «Պե տա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քում հա մա պա տաս խան լրա ցու մը չի կա տար վել: Միև նույն 
ժա մա նակ այդ հիմ քով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լը 
Վճռա բեկ դա տա րա նի հա մոզ մամբ չի բխում ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված-
նե րի և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րից, ուս տի պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա-
րա ժամ կե տե լու ի րա վա կան ի նս տի տու տի կի րառ ման հար ցը պետք է նախ և ա ռաջ դի տար-
կել դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կային 
տարր հան դի սա ցող ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում 
է դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա-
նա փա կում նե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն 
աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն ան հա մա տե-
ղե լի կլի նի կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ 
չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի ջոց նե րի և հե-
տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե՛ս, օ րի նակ, «Վիկ տո րիա Կոն ցեռն» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Ակ-
վա տե խավ տո մա տի կա» ՓԲԸ-ի թիվ Ե ԷԴ/1080/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 20.03.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րա կան բա-
ցի հիմ քով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող 
ա պա հո վել ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի և նպա տա կի միջև, ը նդ-
հա կա ռա կը, կա րող է ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ հան դի սա նալ ար դա րա դա տու թյան 
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մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից: Հետևա բար, բո լոր այն դեպ-
քե րում, ե րբ ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն, Վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` դա տա րան-
ներն այն պետք է քննար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն որ պես պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն:

30.06.2014թ.
2. «Կոն վերս Բանկ» ՓԲԸ v. Հաս միկ Ա փի նյան և մյուս ներ, քաղ. գործ թիվ 

Ե ԿԴ/0536/02/13, 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է պե տա կան տուր քի 
գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Պե տա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյան «գ» կե տի հա մա-
ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով`  ել նե լով կող մե-
րի գույ քային դրու թյու նից և այդ ար տո նու թյուն նե րը նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր-
քից ը նդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րն ուղղ ված է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված` 
յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը: 
Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք 
է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը։ Սահ մա նա փա կումն 
ան հա մա տե ղե լի կլի նի կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ 
նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի-
ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե՛ս, Ար մե նակ և Գու լյա Սա հա կյան ներն ը նդ-
դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի` նախ կին ԽՍՀՄ Խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան-
կում ներդր ված ա վան դի գու մա րը փոխ հա տու ցե լու պա հան ջի մա սին, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 28.11.2008 թվա կա նի թիվ 3-734(ՎԴ) ո րո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րը նշ ված դիր քո րոշ մա նը հա վե լել է նաև, որ յու րա քան չյուր 
դեպ քում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րա ռու մը պետք է հիմն վի դա տա-
րա նի ներ քին հա մոզ ման վրա (սուբյեկ տիվ չա փո րո շիչ), ո րը, սա կայն, ձևա վոր վում է ա պա-
ցույց նե րի օբյեկ տիվ, լրիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման վրա (օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ): 
Բա ցի այդ, ներ քին հա մոզ ման հի ման վրա ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը, որ պես ա պա ցուց-
ման գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս, չպետք է լի նի կա մա յա կան, այլ պետք է ուղղ ված լի նի 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոն ցից ա մե նա հիմ-
նա կա նը` ի րա վուն քի սուբյեկտ նե րի խախտ ված կամ վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի և օ րի նա-
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյունն է:

22.01.2014թ.
3. Շա մամ Կա րա պե տյան v. Ա րայիկ Միր զո յան, քաղ. գործ թիվ Ա ՐԴ/0913/02/12, 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ա ռան ձին վճա րող-
նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով սահ ման վող ար տո նու-
թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է դա տա րա նում պե տա կան տուր-
քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րառ ման եր կու ըն թա ցա կարգ` օ րեն քի ու ժով և դա տա րա նի 
հայե ցո ղու թյամբ: Այս պես, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը սպա-
ռիչ ամ րա գրել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա նու-
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թյուն հայ ցող սուբյեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից: Նման 
հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մից պե տա կան 
տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան հա րու ցում և դրա 
քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մից: Միա ժա մա նակ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծը նման ար տո նու թյուն կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել է դա-
տա րան նե րին կամ դա տա վոր նե րին այն դեպ քե րում, ե րբ թեև բա ցա կա յում են նույն օ րեն քի 
22-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րը, սա կայն, ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից, 
ան հրա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նու թյուն` ե րաշ խա վո րե լու հա մար ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը:

ԴԱ ՏԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ

03.12.2014թ.
4. «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ v. «ՄԻԼ ԼԱՐ» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2628/02/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց 
թող նե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել է եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ի կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը` Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նա գրել է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը 
կոնկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քի գնա հա տո ղա-
կան ֆունկ ցիան թող նե լով դա տա րան նե րի հայե ցո ղու թյա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, ժամ կե տը 
բաց թող նե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ: 

Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից ան-
կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը:

Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ-
ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ-
մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ, ե րբ 
ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի-
ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան 
կամ գոր ծուղ ման մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով:

ՀԱՅ ՑԻ ՀԱ ՐՈՒ ՑՈՒ ՄԸ

24.09.2014թ.
5. «Եվ րո պա» ՍՊԸ v. «Ս պի տակ կա մար» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1020/02/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հայց հա րու ցե լու 
ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկա յա կո չե լով կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է նշ ված դրույ թի վե րա բե րյալ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րին: Մաս նա վո րա պես, Կրե ուզն ը նդ դեմ 
Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը ե րաշ խա վո րում է բո լոր ան ձանց քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու-
թյուն նե րին վե րա բե րող յու րա քան չյուր հայց դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը: Այդ 
դրույ թը մարմ նա վո րում է «դա տա րա նի ի րա վուն քը», այ սինքն` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
դա տա րա նում հայց հա րու ցե լու ի րա վուն քը, ո րը քննու թյուն սկ սե լու ի րա վուն քի միայն մի 
մասն է, ին չի սահ մա նա փա կու մը դա տա րան նե րի կող մից ըն թա ցա կար գային օ րենք նե րի 
զուտ խիստ մեկ նա բան ման հետևան քով կա ռա ջաց նի ի րա վուն քի խախ տում և ան ձի այդ 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ի րա վուն քը կկ րի վե րա ցա կան բնույթ, հետևա բար քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա-
դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն, ե թե 
դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը չի ա պա հով վում, ին չի ար դյուն քում տե ղի չի ու նե նա դա-
տա վա րու թյուն և առ հա սա րակ կար ժեզրկ վեն այդ վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և 
ա րագ քննու թյան բնո րո շում նե րը: Ը նդ ո րում, կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի նպա տա կը ոչ 
թե տե սա կան կամ վե րա ցա կան, այլ գործ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա-
վո րումն է: Դա, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քին` նկա տի 
ու նե նա լով այն զգա լի դե րը, որ ար դար դա տաքննու թյան ի րա վունքն ի րա կա նաց վում է ժո-
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում (տե՛ս, Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի թիվ 28249/95 
գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը): 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը մի շարք այլ գոր ծե րով նշել է նաև, որ դա տա կան պաշտ-
պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում են «դա տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան» ի րա վունք նե րը, բա ցար ձակ չեն և կա րող են են թարկ վել սահ մա նա փա-
կում նե րի, սա կայն կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի-
ճա նի սահ մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի 
այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի 
միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն` գործ նա կան և ար դյու նա վետ 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման ա պա հովվ մամբ (տե՛ս, Ալ-Ադ սա նին ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա-
գա վո րու թյան թիվ 35763/97 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 21.11.2001 թվա կա նի վճի-
ռը, պարբ. 53, Խալ ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 34791/97 գան գա տով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 35, Ռա պոն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 4210/00 
գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 25.07.2002 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 90, «Պայ քար և 
հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 21638/03 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 44): Միա ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
նշել է, որ թեև կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է դա տա րան դի-
մե լու ար դյու նա վետ ի րա վունք, այ նուա մե նայ նիվ, պե տու թյան հայե ցո ղու թյանն է թողն ված 
նշ ված նպա տա կի հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցը (տե՛ս, Էյ րին ը նդ դեմ 
Իռ լան դիայի թիվ 6289/73 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, 
պարբ. 26): 

Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րը նշ ված ի րա վա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո 
ան դրա դառ նա լով ներ պե տա կան քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան կար գա-
վո րում նե րին` ար տա հայ տել է հետևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ 
են թա կե տով և 92-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա դրույթ նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն-
քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը և քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի հա րու ցու մը քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ա ռա ջին և ի նք նու րույն 
փուլն է, ո րից հե տո միայն սկս վում է գոր ծի շար ժը, և հնա րա վոր է դառ նում դա տա վա րա-
կան հե տա գա բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը: Դա տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծի քննու թյա նը և վե ճի լուծ մա նը ձեռ նա մուխ է լի նում ի րենց ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն-
նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար դա տա րան դի մող ան ձանց դի մու մի 
հի ման վրա (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ, 3-րդ, 37-րդ և 38-րդ 
հոդ ված ներ): Հայ ցային վա րույ թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ-
կա յաց նե լու մի ջո ցով, ո րն ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վա րույ թի հա րուց ման դա տա վա-
րա կան մի ջոց է. թեև հայց ներ կա յաց նե լը գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ մանն է, այ դու հան-
դերձ ի նք նին բա վա րար չէ քա ղա քա ցիա կան գործ հա րու ցե լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է, որ-
պես զի հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ-
ման ված դա տա վա րա կան պա հանջ նե րին: Դա տա վո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու 
ո րո շում կա րող է կա յաց նել միայն այն դեպ քում, ե թե հայ ցա դի մումն ըն դու նե լիս ստու գում 
և պար զում է, որ հայց վո րը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք ու նի, այ սինքն` ե րբ առ կա են հայց 
հա րու ցե լու ի րա վուն քի նա խա դրյալ նե րը, և հայց վո րը պահ պա նել է այն հա րու ցե լու (դա-
տա րան դի մե լու) օ րեն քով սահ ման ված կար գը, այլ կերպ ա սած` պահ պան վել են հայ ցա
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դի մու մի գրա վոր ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Հա կա ռակ 
դեպ քում` այդ պա հանջ նե րի չպահ պա նու մը հիմք է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հա մար, 
և հայց վո րի մոտ ծա գում է ան հրա ժեշ տու թյուն վե րաց նել հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մու-
մի թե րու թյուն նե րը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ ված):

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով դա տա վո րը միանձ նյա կա տա րում է հայ ցա դի-
մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և քա ղա քա ցիա կան գործ հա րու ցե լու բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը: 
Հետևա բար, դա տա վո րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նի կա տա րե լու բո լոր ան հրա ժեշտ դա տա-
վա րա կան մի ջոց ներն ի րա կա նաց նե լու ճիշտ գոր ծո ղու թյուն ներ` ա պա հո վե լով շա հագրգռ-
ված ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ամ բող ջու թյամբ: Հաշ վի առ նե լով, որ 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծը յու րա քան չյուր ան ձի ի րա վունք է վե րա պա հում դա-
տա րա նում պաշտ պա նել Սահ մա նա դրու թյամբ և օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք-
նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, դա տա րան նե րը պար տա վոր են քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծե րը ժա մա նա կին և ճիշտ քննե լու մի ջո ցով ա պա հո վել այդ պաշտ պա նու թյու-
նը, ո րը սկս վում է հենց հայ ցա դի մու մը (դի մու մը) վա րույթ ըն դու նե լու և գործ հա րու ցե լու 
պա հից: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, 
ե րբ առ կա են հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րի 
ձևա կան խախ տում ներ, ի նչ պես նաև պրակ տիկ խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր է շտ կել 
գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, ա պա դա տա վո րը պետք է ձեռ նա-
մուխ լի նի հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, ի սկ դրա նում առ կա ան հս տա կու թյուն նե րը 
շտ կե լու գոր ծը` դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լում, ին չը բխում է ան ձի «դա-
տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան» ի րա վունք նե րից:

Միև նույն ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով հայ ցա դի մու մում պա հանջ վող գու մա րի հաշ-
վար կը ներ կա յաց նե լու պա հան ջին` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գու մա րի հաշ վար կը 
չի կա րող նույ նաց վել գու մա րի գո յաց ման հիմ քե րի և դրանք հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րի 
հետ: Նման մո տեց ման դեպ քում ան ձի վրա դր վում է պար տա կա նու թյուն յու րա քան չյուր 
դեպ քում գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ ներ կա յաց նե լիս գու մա րի բռ նա գանձ ման հիմք 
հան դի սա ցող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նել բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից, մինչ դեռ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի տրա մա բա նու թյու նից չի բխում ա պա ցույց-
նե րը բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նե լը` նկա տի ու նե նա լով նաև գոր ծը դա-
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առ կա յու թյու նը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քում դրել է այն պատ-
ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց րել է 51.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա-
հանջ, սա կայն չի ներ կա յաց րել վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը: Հայ ցա դի մու մին կից ներ-
կա յաց վել է փաս տա թուղթ, որ տեղ կա տար ված հաշ վար կի ը նդ հա նուր գու մա րը կազ մել է 
7.910.815 ՀՀ դրամ, և նշ ված չէ 51.000 ՀՀ դրամ գու մա րի գո յա ցու մը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն-
կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում չեն պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տում սահ ման ված 
բռ նա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը ներ կա յաց նե լու պա հան ջը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ Ըն կե րու թյու նը, ներ կա յաց նե լով 
51.000 ՀՀ դրամ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո-
կոս ներ բռ նա գան ձե լու պա հանջ, հայ ցա դի մու մում նշել է բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա-
րի չա փը, պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քե րը, ի նչ պես նաև հայ ցա դի մու մին կցել է 
ա պա ցույց նե րը` ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման 11.06.2013 թվա կա նի թիվ Ա 7205103296, 
18.07.2013 թվա կա նի թիվ Ա 6536658650, 26.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 4235150884, 
27.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 7605338041, 27.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 5477888062, 
10.09.2013 թվա կա նի թիվ Ա 4272704291 հար կային հա շիվ նե րը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վար կը՝ սկ սած կազ-
մա կեր պու թյան կե տան ցի օր վա նից մինչև 28.03.2014 թվա կա նը: Ը ստ է ու թյան` հայ ցա դի-
մում ներ կա յաց ված 51.000 ՀՀ դրա մը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
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նա խա տես ված տո կոս նե րը բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա րի հաշ վարկն են: 
Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված 

հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս Դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի 
ի րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ դա տա րան դի մե լու ան ձի սահ մա նա դրա կան ի րա-
վուն քի ա պա հով ման գե րա կա յու թյամբ, ուս տի ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում չեն պահ պան վել 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա-
կե տում սահ ման ված բռ նա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը ներ-
կա յաց նե լու պա հան ջը, ան հիմն է:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստո րա դաս դա տա-
րա նը, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լով, ի րա կա նաց րել է ըն թա ցա կար գային օ րեն քի նեղ 
մեկ նա բա նում՝ չա պա հո վե լով Ըն կե րու թյան՝ «դա տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի մատ-
չե լի ու թյան» ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը և խախ տե լով քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար-
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը:

ԳՈՐ ԾԻ ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԻ ԿԱ ՍԵ ՑՈՒ ՄԸ

17.09.2014թ.
6. «Նո րա մու ծու թյան և ձեռ նե րե ցու թյան ազ գային կենտ րոն» ՊՈԱԿ v. «ԱՐ ԳՈ 

կոմպ» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/3221/02/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա-
յաց րած բազ մա թիվ ո րո շում նե րում ար ձա նա գրել է, որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է 
կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քննու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նա դրա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր-
ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի 
ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն-
ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է 
քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա-
րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող 
գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, 
թե ին չու տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվյալ գոր-
ծի քննու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը 
(տե՛ս, օ րի նակ, Վե րա Ա զի զյանն ը նդ դեմ Նու նե Սարգ սյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.01.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑՈՒՆ ԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԱԿ ՃԱ ՆԱ ՉԵ ԼՈՒ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ 
ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ

24.05.2013թ.
7. Ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան 

մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օ հա նո վին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
քաղ. գործ թիվ Ե ՇԴ/0938/02/10

Էջ 
30-35

Էջ 
36-42
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Խն դիր. ա) Ո րո՞նք են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 171-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ «Քա ղա քա ցին կա րող է կանչ վել դա տա կան նիս տի, 
ե թե դա թույլ է տա լիս նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը» դրույ թով դա տա րա նին վե րա պահ ված 
հայե ցո ղու թյան ի րաց ման սահ ման նե րը, 

բ) ի րա վա չափ է ա րդյո՞ք Վե րաքննիչ դա տա րա նի վի ճարկ վող ո րոշ ման հիմ քում ըն-
կած ի րա վա կան դիր քո րո շումն առ այն, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ ան գոր ծու նակ 
ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կե լու ժամ կե տը բաց թող նե լուց հե տո ան ձն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա ձեռք է բե րում ան գոր ծու նակ ան ձի կար գա-
վի ճակ, հետևա բար նաև այդ կար գա վի ճա կում այլևս չու նի վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե-
լու ի րա վունք,

գ) ա րդյո՞ք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված «ան գոր ծու նակ (…) ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը 
և օ րի նա կան շա հե րը դա տա րա նում պաշտ պա նում են նրանց (…) խնա մա կալ նե րը» 
դրույ թի կի րառ մամբ կա րող է սահ մա նա փակ վել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե-
րյալ գոր ծի վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա-
վուն քը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ա) ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը մար դուն, 
նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը հռ չա կում է 
որ պես բարձ րա գույն ար ժեք ներ և պե տու թյա նը սահ մա նա փա կում մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րով ու ա զա տու թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա-
վունք (հոդ ված 3): Միա ժա մա նակ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյունն ամ րա գրում է մար դու ա նօ տա-
րե լի և բնա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման մի շարք ե րաշ խիք ներ, ո րոնց շար քում ա ռա-
վել կարևոր վում է ան ձի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քը, պե տա կան այլ մար մին նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա-
վետ մի ջոց նե րի ի րա վուն քը (հոդ ված 18), ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա-
նա լու ի րա վուն քը (հոդ ված 20): Այդ ե րաշ խիք նե րը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 14.1 հոդ վա ծի 
ու ժով հա վա սա րա պես վե րա բե րում են նաև հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց:

Հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց՝ որ պես խո ցե լի խմ բի ան դամ նե րի 
պաշտ պա նու թյանն են ուղղ ված նաև մի շարք մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, 
ո րոն ցում ևս այս ան ձանց ի րա վունք նե րի դա տա կան ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյունն 
ամ րագր վում է որ պես ի րա վունք նե րի ու ա զա տու  թյուն նե րի ա պա հով ման կարևո րա գույն 
ե րաշ խիք:

Հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի պաշտ պա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ-
նու թյան բա րե լավ ման սկզ բունք նե րը (ՄԱկ-ի գլ խա վոր Ա սամբ լե այի 1991 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 17-ի 46/119 բա նաձև) ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու թյամբ 
տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ որևէ խտ րա կան մո տե ցում, և ճա նա չում են ան ձի՝ ի րեն 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու կա պակ ցու թյամբ գոր ծի վա րույ թին փաս տա բա նի մի ջո ցով ներ-
կա յաց ված լի նե լու ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև այլ շա հագր գիռ ան ձանց հետ հա վա սար հնա-
րա վո րու թյուն նե րով՝ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը վե րա դաս դա տա րան բո ղո-
քար կե լու ի րա վուն քը: Եվ րո պայի խորհր դի Պառ լա մեն տա կան վե հա ժո ղո վի 1977 թվա կա նի 
հոկ տեմ բե րի 8-ի 818(1977) «Հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի վի ճա կի մա սին» 
հանձ նա րա րա կա նում, Նա խա րար նե րի կո մի տեի 1983 թվա կա նի փետր վա րի 22-ի R(83)2 
«Հար կա դիր կար գով հոս պի տա լաց ված՝ հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա-
վա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» հանձ նա րա րա կա նում, 1999 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի 
R(99)4 «Չա փա հաս ան գոր ծու նակ նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի մա-
սին» հանձ նա րա րա կա նում, 2004 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի Rec(2004)10 «Հո գե կան խան-
գա րում ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի և ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան մա-
սին» հանձ նա րա րա կա նում ևս ը նդ գծ վում է, որ հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձինք 
պետք է ու նե նան բո լոր քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու 
հնա րա վո րու թյուն, ի սկ դրանց սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատ րե լի են «Մար դու ի րա վունք-
նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն-
ցիայի պա հանջ նե րին խիստ հա մա պա տաս խան: Ը նդ ո րում, Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ 
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պե տու թյուն նե րին ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել, որ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա-
բե րյալ դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն վել միայն բժշ կա կան եզ րա կա ցու թյան վրա, որ հո-
գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձի հա մար պետք է ա պա հով ված լի նի լս վե լու ի րա վուն քը և 
գոր ծի քննու թյան ո ղջ ըն թաց քում պետք է ներ կա գտն վի փաս տա բա նը: Մաս նա վո րա պես` 
1999 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի R(99)4 հանձ նա րա րա կա նով ըն դուն ված «Չա փա հաս ան-
գոր ծու նակ նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան սկզ բունք նե րի» 13-րդ սկզ բուն քը՝ վեր նագր-
ված «Ան ձամբ լս վե լու ի րա վունք» վեր տա ռու թյամբ, սահ մա նում է. «Ան ձը պետք է ու նե նա 
ան ձամբ լս վե լու ի րա վունք ցան կա ցած գոր ծի վա րույ թում, ո րը կա րող է ազ դել իր գոր ծու-
նա կու թյան վրա»: Նույն սկզ բունք նե րի 14-րդ սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ ան ձը պետք է ու նե նա 
բո ղո քարկ ման հա մա պա տաս խան ի րա վունք ներ:

Եվ րո պա կան դա տա րա նը սույն գոր ծին հա ման ման փաս տա կան հան գա մանք ներ ու-
նե ցող Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով վճ ռում նշել է. «Մի շարք նախ կին 
գոր ծե րով (հար կա դիր հոս պի տա լաց ման ա ռն չու թյամբ) Դա տա րա նը հաս տա տել է, որ հո-
գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան ձը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լս վե լու ան-
ձամբ, կամ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով (տե՛ս, օ րի նակ, Վին թեր-
վեր պի գոր ծը, կետ 79): Վին թեր վեր պի գոր ծի ա ռանց քում դի մո ղի ա զա տու թյունն էր: Այ-
նուա մե նայ նիվ, սույն գոր ծում դա տա վա րու թյան ե լքն ա ռն վազն հա վա սար կարևո րու թյուն 
ու նի դի մո ղի հա մար, քա նի որ հար վա ծի տակ է (վ տանգ ված է) կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում 
նրա ան ձնա կան ի նք նա վա րու թյու նը, նե րա ռյալ՝ ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը: Ա վե-
լին, Դա տա րա նը նկա տում է, որ դի մո ղը դա տա վա րու թյու նում եր կա կի դեր է խա ղա ցել` նա 
շա հագր գիռ կողմ էր, և միա ժա մա նակ՝ դա տա կան քննու թյան հիմ նա կան օբյեկ տը: Ո ւս տի, 
նրա մաս նակ ցու թյունն ան հրա ժեշտ էր ոչ միայն նրան իր գոր ծը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյուն տա լու հա մար, այլ նաև դա տա վո րին՝ նրա մտա վոր կա րո ղու թյան մա սին կար ծիք 
ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու հա մար» (տե´ս, Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս-
տա նի թիվ 44009/05 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 2008թ. մար տի 27-ի վճի ռը, 71-
72-րդ կե տեր): 

Հաշ վի առ նե լով այն ի րա վա կան հետևանք նե րը, ո րոնք քա ղա քա ցու հա մար ծա գում 
են ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու դեպ քում, այն է՝ ան ձն ա նո րոշ ժամ կե տով զրկ վում է ի նք-
նու րույ նա բար, իր գոր ծո ղու թյուն նե րով ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու և ի րա կա նաց նե լու, իր 
հա մար քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա-
վո րու թյու նից, ի նչ պես նաև սահ մա նա փակ վում է ան ձի ա զա տու թյու նը և ան ձնա կան ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ օ րենս դիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը թույ լատ րում է 
բա ցա ռա պես դա տա կան կար գով: Ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դա տա կան կարգ սահ-
մա նե լու նպա տակն է թույլ չտալ սխալ գնա հա տա կա նի հան գել ան ձի՝ իր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու կամ դրանք ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան 
վե րա բե րյալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ որևէ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն չի կա րող ան-
սահ մա նա փակ և բա ցար ձակ լի նել, և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 171-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ ան ձին իր գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից 
դարձ նե լու հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն էլ յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է 
ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի վե րո հի շյալ սահ մա նա դրա կան, ի նչ պես 
նաև մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի, մաս նա վո-
րա պես` ար դար դա տա քննու թյան ի րա վուն քի, դա տա րա նում լս վե լու ի րա վուն քի, իր կող-
մից ը նտր ված փաս տա բա նի մի ջո ցով իր շա հե րը դա տա րա նում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի 
ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: Նշ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն ի րա կանց նե լիս դա տա-
րա նը կաշ կանդ ված է այն քա նով, որ քա նով չպետք է թույլ տալ սխալ գնա հա տա կա նի 
հան գել ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի, իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա-
նա լու կամ դրանք ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան վե րա բե րյալ: Այ լա պես, դա ոչ միայն չի 
նպաս տի ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը, այլև ան ձին կզր կի իր ի րա վունք ներն ու 
օ րի նա կան շա հե րը դա տա կան կար գով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Խնդ րո ա ռար կա հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը վե րո հի շյալ սահ ման նե րում ի րա-
կա նաց նե լու պա հանջն ա պա հո վե լու նպա տա կով Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա-
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քան չյուր դեպ քում ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում քննե լիս դա տա րա նը պար տա-
վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով 
ան ձամբ ներ կա գտն վե լու, ան հնա րի նու թյան դեպ քում` իր շա հե րը դա տա րա նում ներ կա-
յաց նել իր կող մից ը նտր ված փաս տա բա նի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև պար տա վոր է քա ղա քա-
ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վճ ռի մա սին՝ հնա րա վո րու թյուն տա-
լով օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է նաև, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձի ներ-
կա յու թյու նը դա տա րա նում ա պա հո վե լը կա րևոր  վում է նաև նրա հա մար, որ դա տա վո րին 
հնա րա վո րու թյուն տր վի ան սխալ կար ծիք ձևա վո րել ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի, իր գոր-
ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու կամ դրանք ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան մա-
սին, ի նչ պես նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձին հնա րա վո րու թյուն տր վի օ գտ վել ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ի րա վունք-
նե րից: 

Ան ձի ներ կա յու թյու նը դա տա կան նիս տին կօ ժան դա կի դա տա րա նին պար զե լու նաև, 
թե ա րդյո՞ք դի մում տված ըն տա նի քի ան դամ նե րը վար վել են ան բա րե խիղճ` ակն հայ տո րեն 
նպա տակ ու նե նա լով քա ղա քա ցուն ան հիմն զր կել գոր ծու նա կու թյու նից:

բ) Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է այն հիմ նա վոր-
մամբ, որ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու 
ար դյուն քում ան ձն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա ձեռք է բե րել 
ան գոր ծու նակ ան ձի կար գա վի ճակ, հետևա բար նաև այդ կար գա վի ճա կում այլևս չու նի վե-
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք: Ը նդ ո րում, վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի 
ա ռել այն հան գա ման քը, որ բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
դա տա կան նիս տի մա սին ծա նուց ված չի ե ղել, դա տա րան չի կանչ վել, ի նչ պես նաև ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռի մա սին չի տե ղե կաց վել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ վե րաքննիչ 
դա տա րա նի նման դիր քո րոշ ման պայ ման նե րում բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձն ան գոր-
ծու նակ է ճա նաչ վել ա ռանց դա տա րան կանչ վե լու, չի ծա նուց վել դա տա կան նիս տի ժա մա-
նա կի մա սին, չի ծա նուց վել կա յաց ված դա տա կան ակ տի մա սին և այդ ի սկ պատ ճա ռով 
բաց է թո ղել նաև վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը, ը նդ հան րա պես զրկ վում է իր ա ռն-
չու թյամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դա տա վա րա կան հնա րա վո րու թյուն-
նե րից: Նման ի րա վի ճա կում, նկա տի ու նե նա լով, որ ան ձն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի 
կող մից ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վել ա ռանց դա տա րան կանչ վե լու, ար գե լա փակ վում է ան-
ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ը նդ հան րա պես: 
Բա ցի այդ, օ րենս դի րը, նկա տի ու նե նա լով, որ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու հետևան-
քով սահ մա նա փակ վում են նրա ա զա տու թյունն ու ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա-
վուն քը, ի նչ պես նաև ան ձը զրկ վում է իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը ո ղջ ծա-
վա լով ի նք նու րույն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը 
թույ լատ րում է միայն դա տա կան կար գով: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նի ի րա վա կան 
դիր քո րոշ ման պայ ման նե րում դա տա կան կար գով ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու օ րենսդ րա կան 
կար գա վո րու մը ձևա կան բնույթ է ստա նում և դառ նում ի նք նան պա տակ, և ար դյուն քում ան-
ձի նշ ված սահ մա նա դրա կան ի րա վունք նե րը հայտն վում են դա տա կան վե րա հս կո ղու թյու-
նից դուրս: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ բաց է թողն ված ան գոր-
ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը, և ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ, այդ հան գա մանքն ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձին չի զր կում վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից, և բո ղո քը չի 
կա րող վե րա դարձ վել միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հիմ քով: Նման դեպ քե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նից 
պա հանջ վում է քննու թյան ա ռար կա դարձ նել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով 
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սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի ճա նա չե լու մա սին միջ նոր-
դու թյու նը, ե թե այդ պի սին առ կա է: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հի ման վրա վե-
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին վի ճարկ վող ո րոշ մամբ խախտ վել են ՀՀ Սահ մա-
նա դրու թյան և մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված` ան ձի դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա րա նում լս վե լու, վե րա քննիչ 
դա տա րա նում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վունք նե րը: Բո ղոքն այդ հիմ քով 
վե րա դարձ ման են թա կա չէր, քա նի որ ան ձը տվյալ ի րա վի ճա կում պահ պա նել է բո ղոք բե-
րե լու իր ի րա վուն քը:

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյան հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել 
է նաև, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը քննու թյան ա ռար կա պետք է դարձ ներ վե րաքննիչ բո-
ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի 
ճա նա չե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ո րում որ պես նման պատ ճառ մատ նանշ ված էր գոր ծին 
մաս նա կից դարձ ված չլի նե լու ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռի առ կա յու-
թյան մա սին տե ղյակ չլի նե լու հան գա ման քը, որ պի սի փաս տը հաս տատ վում է Դա տա րա նի 
20.01.2012 թվա կա նի վճիռն օ րեն քով սահ ման ված կար գով Վլա դի միր Օ հա նո վին ու ղար կե-
լու մա սին ա պա ցույց գոր ծում առ կա չլի նե լու հիմ քով:

գ) Վե րաքննիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, գտել է, որ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը 
տվյալ ի րա վի ճա կում նշ ված դրույ թին հա մա պա տաս խան պատ կա նում է ան գոր ծու նակ ճա-
նաչ ված ան ձի խնա մա կա լին:

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 168-րդ հոդ վա ծի 
1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճռա բեկ դա տա-
րա նը նշել է, որ գործ նա կա նում, որ պես կա նոն, խնա մա կալ նշա նակ վում է ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձի ըն տա նի քի ան դա մը: Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից բխում է, որ ան ձն 
ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վում կամ ա պա գա խնա մա կա լի կամ խնա մա կալ նշա նա կող մարմ-
նի դի մու մի հի ման վրա, ին չը նշա նա կում է, որ խնա մա կա լի և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
ան ձի շա հե րը ոչ միայն կա րող են չհա մընկ նել, այլ նաև կա րող են հա կադր վել մի մյանց: Այս 
տրա մա բա նու թյունն է ըն կած նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 171-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված դրույ թի հիմ քում:

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
խնա մա կալ է նշա նակ վել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց րած ըն տա նի-
քի ան դա մը, կամ ան ձն ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վել խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի դի մու մի հի ման վրա, խնա մա կա լը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է չդրսևո րել ան հրա-
ժեշտ և բա վա րար ա նա չա ռու թյուն և ան կողմ նա կա լու թյուն, քա նի որ ան գոր ծու նակ ճա նա-
չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը ոչ միշտ է բխում խնա մա կա լի շա հե րից: 

Ել նե լով վե րո հի շյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույ թի կի րառ մամբ չպետք է սահ-
մա նա փա կել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի վա րույ թի շր ջա նակ նե-
րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը: 

ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

18.09.2013թ.
8. «Ակ բա-Կ րե դիտ Ագ րի կոլ Բանկ» ՓԲԸ v. Ար թուր Համ բա րյա նի և մյուս նե րի, 

քաղ. գործ թիվ ԿԴ/0233/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րի հաշ վարկ-
ման հար ցին:
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի, 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի, 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում 
են նաև ա միս նե րով, և ա միս նե րով հաշվ վող ժամ կե տը լրա նում է սահ ման ված ժամ կե տի 
վեր ջին ա մս վա հա մա պա տաս խան ամ սաթ վին: Այն դեպ քում, ե րբ ժամ կե տի վեր ջին օ րը 
ոչ աշ խա տան քային օր է, ժամ կե տի ա վարտ ման օր է հա մար վում դրան հա ջոր դող աշ խա-
տան քային օ րը: Միա ժա մա նակ, ա միս նե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ըն թացքն սկս վում է այն օ րա ցու ցային ամ սաթ վի հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա 
ժամ կե տի սկիզ բը, ի սկ նշ ված ժամ կե տը լրա նում է այդ ժամ կե տի վեր ջին օ րը: 

13.05.2013թ.
9. Երևան հա մայնք v. Վարդ Գաս պա րյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2963/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է դա տա րա նի վճիռն 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տում ան ձին չհանձ նե լու և բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե-
րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետևանք նե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր-
քո րո շու մը: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ 
վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: Այդ ժամ-
կե տում վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման 
հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճ ռի հրա-
պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց, 
ի սկ նրան ցից որևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ ա ռն վազն 
հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ 
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի 
ներ կա յաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քննար կու մը վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա-
վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նա դրա կան նոր մով ե րաշ խա վոր-
ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց-
նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյա նի 
թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա-
նի ո րո շու մը):

30.06.2014թ.
10. Լի լիթ Ռա շո յան v. ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ խա վոր վար չու թյուն և 

մյուս ներ, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/1881/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամ կետ նե րը դա տա րա նի կող մից վե րա կանգ նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա-
յաց րած ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում փոխ կա պակց ված վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի և 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա նոր-
մե րը, ար ձա նա գրել է, որ ե թե ներ կա յաց ված չէ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա-
տի կը չգե րա զան ցող գու մա րը բռ նա գան ձե լու մա սին պա հանջ կամ դրա մա կան ար տա-
հայ տու թյամբ գնա հատ ված հայ ցի ա ռար կայի ար ժե քը չի գե րա զան ցում այդ չա փը, ա պա 
ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո և նշ ված ակ տե-
րի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մինչև այդ ակ տե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: Նշ ված ժամ կե տից հե տո բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը դա-
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տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րար վել է դա-
տա րա նի կող մից: Վե րաքննիչ բո ղո քը բո լոր դեպ քե րում վե րա դարձ վում է, ե թե այն բեր վել 
է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին (տե՛ս, Վար դան Պո ղո սյանն ը նդ դեմ Տիգ րան Ար շա կյա նի 
թիվ Ե ՇԴ/0021/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի 
ո րո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան պայ ման նե րում դա տա րա նը, 
որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, ձեռ նա մուխ է լի նում քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան կար գով քա ղա քա ցիա կան շր ջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի սուբյեկ-
տիվ ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը միայն հա մա պա տաս խան 
հայ ցա դի մու մի կամ դի մու մի հի ման վրա: կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու-
թյան սկզ բունք նե րով պայ մա նա վոր ված դա տա րա նը հան դես է գա լիս որ պես միայն վե ճը 
լու ծող մար մին և կաշ կանդ ված է ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սե փա կան 
նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց նե լու ար գել քով: Մաս նա վո րա պես, դա տա րա նի կող մից 
դա տա վա րա կան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես-
զի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը գրա վոր, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև բա-
նա վոր, հայ ցի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Այս ա ռու մով դա տա վա րա-
կան ժամ կետ նե րի բաց թողն ման և վե րա կանգ ման հար ցե րի վե րա բե րյալ ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ դա տա րա նը բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը կա րող է վե րա կանգ նել միայն այն դեպ քում, ե րբ այդ 
ժամ կե տը բաց թո ղած շա հագր գիռ ան ձը գրա վոր միջ նոր դու թյան կամ դի մու մի մի ջո ցով 
հայ ցել է նման գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, այլ կերպ ա սած` ներ կա յաց րել է հա մա պա-
տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ 
գրա վոր պա հանջ: Այ սինքն` նման միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը պար տա դիր նա խա պայ-
ման է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հա մար, և որևէ բա ցա-
ռու թյուն այս ը նդ հա նուր կա նո նից չի կա րող լի նել` ան կախ այն պատ ճառ նե րից, ո րոնք 
պայ մա նա վո րել են հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը:

Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով քննու թյան ա ռար կա 
գոր ծի փաս տե րը և Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը` 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ տվյալ պա րա գա յում բո ղոք բե րած ան ձի կող մից 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա-
յաց ված չլի նե լու պայ ման նե րում առ կա է ե ղել վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տով 
նա խա տես ված հիմ քը, հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմ-
նա վոր է, ի սկ վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

03.09.2014թ.
11. Ը ստ դի մու մի Հով հան նես Բաղ դա սա րյա նի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու բաց 

թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու պա հան ջի մա սին, քաղ. գործ թիվ ՇԴ/0828/02/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է վե րաքննիչ բո ղոք 
բե րե լու բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի կող մից քննու թյան առ նե լու վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու-
մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի ար գե լում ան ձին վե րաքննիչ բո-
ղոք բե րե լու ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց նել բո ղոք և միա ժա մա նակ միջ նոր դու-
թյուն` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ի սկ դա տա վա րա կան ժամ կե տի 
խախ տումն ի նք նին բա վա րար չէ վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հա մար, քա նի որ դա
տա րա նը պար տա վոր է ան դրա դառ նալ այդ միջ նոր դու թյա նը, ո րի քննարկ ման ար
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դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո միայն ո րո շել վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ
նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը (տե՛ս, Ալ բերտ Սու քիա սյանն ը նդ դեմ «Ջե նե րալ 
Տրան սուորլդ ՄՔ» ՓԲԸ-ի թիվ Ե ՇԴ/0438/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 10.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

27.12.2013թ.
12. Գառ նիկ Կուր ղի նյան, Մա նյա Ա լո յան v. Ա նա հիտ և Մի քայել Կուր ղի նյան ներ, 

քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2573/02/11

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տը, նշել է, որ 
վե րաքննիչ դա տա րա նը յու րա քան չյուր դեպ քում գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող-
մից ներ կա յաց ված բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է պար զի` ա րդյոք 
բո ղո քին կից ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ վի ճարկ վող դա տա կան 
ա կտն ա ռերևույթ կա րող է վե րա բե րել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն-
նե րին: Ի նչ վե րա բե րում է ան ձի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
դա տա կան ա կտ կա յաց ված լի նել կամ չլի նե լու հար ցին, ա պա այն պետք է գնա հատ ման 
ա ռար կա դարձ վի և պարզ վի վե րաքննիչ դա տա րա նում՝ գոր ծի քննու թյան փու լում:

31.07.2013թ.
13. Երևա նի Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի «Կենտ րոն» հա մա տի րու թյուն v. Ան նա 

Թու թուն ջյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2847/02/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը մեկ նա բա նել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նա խա տես ված «վե ճի ա ռար-
կայի ար ժեք» եզ րույ թը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել 
է, որ նշ ված ի րա վա նոր մով օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 
ի րաց ման սահ մա նա փա կում` որ պես չա փո րո շիչ հիմք ըն դու նե լով «վե ճի ա ռար կայի ար-
ժե քը»: «Վե ճի ա ռար կայի ար ժեք» եզ րույ թը մեկ նա բա նե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ 
է հա մա րել ան դրա դառ նալ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1037 ո րոշ մա նը, ո րի շր ջա նակ նե րում բա ցա հայտ վել է նաև նշ ված հաս կա ցու թյան 
ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, 
քննե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյա նը հար ցը, ո րոշ ման 6-րդ կե տում ի րա-
վա չափ է հա մա րել հայ ցագ նի չա փով պայ մա նա վոր ված` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 
վե րաքննու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը: Նշ ված խնդ րի վե րա բե րյալ ՀՀ սահ մա-
նա դրա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա կար գային մեկ նա բա նու-
թյու նը նույն օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հետ, Վճռա բեկ դա տա րա նին թույլ է 
տվել ար ձա նա գրել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված վե րաքննու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման սահ մա նա փա կու մը 
վե րա բե րում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կը չգե րա զան ցող հայ ցա գին ու-
նե ցող քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րին, այլ կերպ ա սած` «վե ճի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու-
թյու նը են թա դրում է քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ ցագ նի չա փը:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ մամբ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը ճա նաչ վել 
է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր այն քա նով, 
որ քա նով չի նա խա տե սում բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մից բա ցա ռու թյուն-
ներ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը թույլ է տվել ար դար դա-
տաքննու թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը խա թա րող դա տա կան սխալ, մաս նա վո րա պես, 
ե րբ չեն պահ պան վել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը դի տար կե լով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի լույ սի ներ քո (տե´ս, օ րի նակ` Հու նա կան 
նավ թամ շակ ման «Ստ րեն» գոր ծա րան նե րը և Ստ րա տիս Ա նդ րե ա դիսն ը նդ դեմ Հու նաս տա-
նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 09.12.1994թ. վճի ռը, կե տեր 49-50, 56), հարկ է հա մա-
րել նշել, որ ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի ոչ բո լոր տար րե րի խախ տու մը կա րող է 
հան գեց նել վճ ռի բե կան ման, հետևա բար և վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հիմք հան դի սա նալ: 
Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված վե րաքննու թյան ի րա-
վուն քի ի րաց ման սահ մա նա փա կու մը չի գոր ծում բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ խախտ վել են 
ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող այն պի սի տար րեր, ի նչ-
պի սիք են օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու թյան ի րա վուն-
քը, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու թյան ի րա վուն քը, կող մե րի 
հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, այդ թվում` գոր ծի մր ցակ ցային քննու թյան ի րա վուն քը, 
պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ա կտ ստա նա լու ի րա վուն քը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել 
է, որ ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի վե րոն շյալ տար րե րի խախ տու մը հան գեց նում է 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի ա նօ րի նա կա նու թյան:

10.04.2013թ.
14. Էմ մա Կի րա կո սյան v. Օ նիկ Գրի գո րյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0977/02/12 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ-
տել վե րաքննիչ վա րույ թում նիս տին ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քի ա պա հով ման վե րա բե-
րյալ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը՝ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա-
գրել է, որ թեև նշ ված դրույ թի հա մա ձայն վե րաքննիչ վա րույ թում նիս տին ներ կա գտն վե լու 
ի րա վունք վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես բո ղոք բե րած ան ձին, այ դու հան դերձ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծը չի կա րող մեկ նա բան վել ի նք նու-
րույն այն ա ռու մով, որ գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք ծա նուց վում են վե րաքննիչ դա-
տա րա նի նիս տի մա սին միայն, ե թե առ կա է բա ցատ րու թյուն տա լու ան հրա ժեշ տու թյուն: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-
րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված վե րաքննիչ դա տա րա նի նիս տին ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը 
հա վա սա րա պես վե րա բե րում է գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր ան ձանց, քա նի որ օ րենս դի րը 
նա խա տե սում է դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք բո լոր այն դեպ քե րի հա-
մար, ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից մե կը չի ե ղել պատ շաճ ծա նուց ված: Վճռա բեկ 
դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է ըն դու նել նաև Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տաքննու թյու նը նե րա-
ռում է հա կա դիր մաս նա վոր շա հեր, կող մե րի հա վա սա րու թյան պա հան ջը, ո րն ար դար 
դա տաքննու թյուն հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րից մեկն է, են թա դրում է, որ յու րա քան չյուր 
կող մին ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն պետք է տր վի ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը, նե-
րա ռյալ ա պա ցույց ներ, այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան չեն դնում է ա կա նո րեն ա վե-
լի նվազ բա րեն պաստ պայ ման նե րում` հա մե մա տած հա կա ռակ կող մի հետ: Ա վե լին, իշ-
խա նու թյուն նե րի կող մից դա տաքննու թյան կող մե րից մե կին չծա նու ցե լը, այն պես որ նրան 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի ի րա կա նաց նե լու իր ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը, կա րող է ո րոշ 

Էջ 
69-72



xxiv

դեպ քե րում հար ցեր ա ռա ջաց նել կապ ված 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ (տե՛ս, նաև Նել-
սի դա Նի կո ղո սյա նը և գվի դոն Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 11724/04 և 13350/04 
գան գատ նե րով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 37):

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի` 29.01.2013 թվա կա նին նշա նակ ված դա-
տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցա գի րը Սո ֆյա Պո ղո սյա նը ստա ցել 
է 30.01.2013 թվա կա նին (հա տոր 3, գ.թ. 32), 29.01.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար-
ձա նա գրու թյան մեջ Վե րաքննիչ դա տա րա նը նշել է, որ պա տաս խա նո ղի և եր րորդ ան ձի 
կող մից դա տա կան ծա նու ցում ներն ստա նա լու վե րա բե րյալ հա վաս տի ա պա ցույց ներ դա-
տա րա նը չի ստա ցել (հա տոր 3, գ.թ. 34), և այդ պայ ման նե րում ո րո շել է վե րաքննիչ բո ղո քը 
քննել Սո ֆյա Պո ղո սյա նի բա ցա կա յու թյամբ: Վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.01.2013 թվա կա նի 
«Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րոշ ման (հա տոր 3, գ.թ. 25) բնօ րի նա-
կի (ո րի «Ո րո շեց» մա սի 2-րդ կե տից երևում է, որ տվյալ գոր ծով քննու թյու նը նշա նակ-
վել է 29.01.2013 թվա կա նին` ժա մը 12:00-ին), ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան փոս տային 
ծրա րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ այն Սո ֆյա Պո ղո սյա նին ու ղարկ վել է 
29.01.2013 թվա կա նին և վեր ջի նիս կող մից ստաց վել է 30.01.2013 թվա կա նին, այ սինքն` Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ո րոշ ման հրա պա րակ ման օ րը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 
Սո ֆյա Պո ղո սյա նին դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ չծա նու ցե լով, 
վեր ջի նիս զր կել է բո ղո քի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, 
ին չի հետևան քով խախտ վել է նրա` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և կոն վեն-
ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը:

06.11.2013թ.
15. Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան ներ v. Լու սիկ Գևոր գյա նի և մյուս ներ, 

 քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/0808/02/10

Խն դիր. Ա րդյո՞ք վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա վա սու է վե րաքննիչ վա րույ թի ըն թաց-
քում գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով կա սեց նել գոր ծի վա րույթն այն 
դեպ քում, ե րբ վեր ջինս մինչև մա հա նալն օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում իր մա սով վե-
րաքննիչ բո ղոք չի բե րել:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծը, 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 105-րդ հոդ վա ծը` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը նշել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը պայ մա նա վոր ված է գոր ծի քննու-
թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գա լով, ո րն ը ստ է ու թյան ար գե լա կում է 
գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: Միա ժա մա նակ, օ րեն քով գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հա մար 
նա խա տես ված են եր կու խումբ հիմ քեր: Դրան ցից ա ռա ջին խում բը վե րա բե րում է սպա ռիչ 
թվարկ ված այն հիմ քե րին, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում գոր ծի քննու թյան շա րու նա կու մը 
դառ նում է ան հնա րին, և դա տա րա նը պար տա վոր է դրան ցից որևէ մե կի ի հայտ գա լուց հե-
տո կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Այդ պի սի հիմ քե րից է նաև գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա-
ցու մա հը, ո րի դեպ քում գոր ծի կող մե րից մե կը դուրս է մնում հե տա գա դա տա վա րու թյու-
նից, ին չը բա ցա ռում է դրա շա րու նա կու մը: Ի սկ ե րկ րորդ խում բը վե րա բե րում է այն հիմ-
քե րին, ո րոնց առ կա յու թյու նը գոր ծի քննու թյան հե տա գա շա րու նա կու մը կա րող է դարձ նել 
ան հնա րին կամ դժ վա րաց նել, և դա տա րա նը, ել նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-
նե րից, յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է ո րո շի գոր ծի հե տա գա քննու թյան շա րու նակ ման 
նպա տա կա հար մա րու թյու նը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ե րկ րորդ խումբ հիմ քերն օ րեն քով սպա-
ռիչ թվարկ ված չեն, այլ դա տա րա նին ի րա վունք է տր ված օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ-
քե րում ևս կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Այ սինքն` գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը չի կա րող 
կրել ձևա կան բնույթ, ի սկ դրա միակ նպա տա կը գոր ծի շա րու նակ մա նը խո չըն դո տող 
հան գա մանք նե րի վե րա ցումն է: Մաս նա վո րա պես` գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու 
մահ վան դեպ քում նրան ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը հե տապն դում է դա տա վա-
րու թյու նում այդ կող մի ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու և դրա մի ջո ցով նրա` ՀՀ Սահ-
մա նա դրու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ-
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մա նա գրով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման նպա տակ, ո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում գոր ծի վա-
րույ թը վկա յա կոչ ված հիմ քով կա սեց վել չի կա րող, քա նի որ ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել միայն շա հագր գիռ ան ձի կող մից ո րո շա կի դա-
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում, այդ թվում նաև` վե րաքննիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րաքննիչ դա տա-
րա նը կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով վե րաքննիչ դա-
տա րա նի այս լիա զո րու թյու նը, միա ժա մա նակ չի սահ մա նում գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
ի նք նու րույն հիմ քեր, ին չը նշա նա կում է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծի վա րույ-
թի կա սե ցու մը տե ղի է ու նե նում նույն օ րենսգր քի՝ «Վա րույթն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նում» վեր տա ռու թյամբ ա ռա ջին են թա բաժ նի 105-րդ և 106-րդ հոդ ված նե րով 
սահ ման ված հիմ քե րով: Վճռա բեկ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի նշ ված հոդ ված նե րի և 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թի հա-
մադր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում գտել է, որ չնա յած կա սեց ման հիմ քե րի ը նդ հան րու-
թյա նը, վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թի կա սե ցումն օ ժտ ված է ո րո շա կի ա ռանձ-
նա հատ կու թյամբ՝ պայ մա նա վոր ված վե րաքննու թյան բո վան դա կու թյամբ և ծա վա լով: Նշ-
ված ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հան գում է նրան, որ ե թե ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված` գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րը պար տա դիր հիմ քեր են, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ա պա նույն օ րենսգր-
քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում «կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը» ձևա կեր պու մը 
են թա դրում է, որ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րաքննիչ 
դա տա րանն օ ժտ ված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ և տվյալ գոր ծի կոնկ րետ հան գա-
մանք նե րի հա մա տեքս տում վե րաքննիչ դա տա րանն է ո րո շում, թե ա րդյո՞ք վե րաքննիչ վա-
րույ թում ի հայտ ե կած տվյալ հան գա ման քը խո չըն դո տում է վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան 
հե տա գա ըն թաց քին: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը թույլ է տա լիս վե րաքննիչ դա տա րա նին 
ստու գել և գնա հա տել կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի հա մակ ցու թյու նը` օ րեն քով նա-
խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա սեց ման ան հրա ժեշ տու թյան և նպա տա կա-
հար մա րու թյան հար ցը լու ծե լիս: 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նա գրել, որ վա րույ թը 
կա սեց նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վել մի կող մից գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
ի նս տի տու տի կի րառ մամբ հե տապնդ վող վե րոն շյալ ի րա վա չափ նպա տա կի և մյուս կող մից 
դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան միջև ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Մաս նա վո րա-
պես` գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հան գա ման քը կա րող է խո չըն դո տել գոր ծին մաս նակ ցող 
շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը, մաս նա վո րա պես` ող ջա միտ ժամ կե տում 
գոր ծի քննու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա նը:

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տը, 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը, 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծին մաս նակ ցող շա հագր գիռ ան ձի կող մից ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ մինչև այդ ակ տի 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը` հրա պա րակ ման պա հից մեկ 
ա մս վա ըն թաց քում, վե րաքննիչ բո ղոք չբեր վե լու պայ ման նե րում վեր ջինս ը ստ է ու թյան հա-
մա ձայն վում է իր մա սով իր ի րա վունք նե րի կամ պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա-
յաց ված նշ ված ակ տի հետ, ուս տի նրա փո խա րեն վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէ 
ի րա կա նաց նել դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաքննիչ վա րույ թում այդ 
ան ձի մա հով պայ մա նա վոր ված` նրա մա սով կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե, ի հար կե, դա 
չի խո չըն դո տում գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց մա սով գոր ծի քննու թյան հե տա գա շա-
րու նակ մա նը:
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16. Մա նուկ Ղա զան չյան v. Ա լի նա Չո բա նյան, քաղ. գործ թիվ Ե ԿԴ/2768/02/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 144-րդ հոդ-
վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա կե տը, ար ձա նա գրել է, որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է 
կա սեց նե լու գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քննու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նա դրա կան, 
քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր-
ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի 
ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն-
ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է 
քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա-
րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող 
գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, 
թե ին չու տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվյալ գոր-
ծի քննու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը 
(տե՛ս, թիվ Ե ԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 13.01.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը, հարկ է հա մա րել 
ը նդ գծել, որ դա տա կան ակ տը հիմ նա վո րե լու պա հան ջը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է 
ի նչ պես գործն ը ստ է ու թյան լու ծող, այն պես էլ` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին: Յու րա-
քան չյուր դեպ քում ո րոշ ման մեջ ոչ միայն պետք է ցույց տր վի կի րառ ման են թա կա նոր մը 
պա րու նա կող նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 
հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ ար ձա նա-
գրել է, որ թիվ 17107711 քրե ա կան գործն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է սույն քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծի հետ, և ան հնա րին է թիվ Ե կԴ /2768/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյու նը 
մինչև թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծով վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը որևէ կերպ չի 
հիմ նա վո րել գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քի առ կա յու թյու նը, մաս նա վո րա պես` Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը չի նշել թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծով քնն վող այն ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նը կամ փաս տը, ո րը թիվ Ե կԴ/2768/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան և 
լուծ ման հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի և չի կա րող հաս տատ վել սույն գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը: 

Ա վե լին, Վե րաքննիչ դա տա րա նը 18.07.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տում, քննե լով 
պա տաս խա նող Ա լի նա Չո բա նյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը` գոր ծի վա րույ թը ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով կա-
սեց նե լու վե րա բե րյալ, այն մեր ժել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծի 
ըն թաց քը որևէ կերպ չի խո չըն դո տում սույն գոր ծի քննու թյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 50, 65), 
սա կայն 05.09.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տում իր նա խա ձեռ նու թյամբ, կր կին ան դրա-
դառ նա լով նույն միջ նոր դու թյա նը, գոր ծի վա րույ թը կա սեց րել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 63, 65):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը, Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից սե փա կան նա խա-
ձեռ նու թյամբ նույն միջ նոր դու թյա նը կր կին ան դրա դառ նա լը և այն բա վա րա րե լը, Վճռա բեկ 
դա տա րա նը դի տել է որ պես ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ ման փո փո խում, 
ի նչն ան թույ լատ րե լի է:

Էջ 
79-82
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17. Ա շոտ Գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Հով հան-

նի սյան v. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 
կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյուն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9439/05/12

Խն դիր. Ի նչ պի սի պայ ման նե րում և ի նչ պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ-
քում են հիմ քեր ա ռա ջա նում հար գե լի հա մա րե լու վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ 
սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վկա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 19-րդ հոդ վա ծը, կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը` Վճռա-
բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի 
հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի 
բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: Այս 
ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ 
զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի 
կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա-
տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և 
հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 57, Ashingdane v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 93, p. 24, 
para. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, 
հե տապն դում են ո րո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի-
ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց 
հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա-
նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հե-
ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա-
վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա-
ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա-
կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ-
մա նա փակ վի (տե՛ս, Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51,55, Stubbings and Others v. the 
United Kingdom, Judgment, 22.10.1996, par. 51,55) :

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում պետք 
է մեկ նա բան վի նաև գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա-
նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը: Վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույ թի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս-
տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, 
ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Նման 
միջ նոր դու թյու նը կա րող է բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է 
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թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:
Վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է 

մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը, եզ րա հան գել է, 
որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը կոնկ րետ չի նշել` այդ 
հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քի գնա հա տո ղա կան ֆունկ ցիան թող-
նե լով դա տա րան նե րի հայե ցո ղու թյա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, Վճռա բեկ դա տա րա նը ժամ կե-
տը բաց թող նե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել է եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ-
տիվ: 

Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից ան-
կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը:

Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ-
ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ-
մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ` ե րբ 
ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի-
ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան 
կամ գոր ծուղ ման մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր դեպ քե րում էլ, բա-
ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հա-
մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ օ րեն քով սահ ման-
ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի ջոց-
ներ` դա տա րան դի մե լու, դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու, պա հան ջը և այն հիմ նա վո-
րող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց-
նե լու ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով նշ ված ժամ կե տը չի բա վա-
կա նաց րել հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար:

10.12.2014թ.
18. Երևա նի քա ղա քա պե տա րան v. Ար մե նու հի Դա լի բալ թյան, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/2499/05/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի բաց թողն ման հիմ քե րի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րո շու մը` այն տա րա ծե լով նաև գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
(ըն դուն վել է` 05.12.2013 թվա կա նին, ու ժի մեջ է մտել` 07.01.2014 թվա կա նին) 54-րդ հոդ վա-
ծի ի րա վա կար գա վոր ման նկատ մամբ: 

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը միա ժա մա նակ հա-
վե լել է, որ ան ձինք ի րենց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից կա րող են օ գտ վել 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում և որ պես զի վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու լի նի 
գոր ծա դրել օ րեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու թյուն նե րը կոնկ րետ ի րա վա կան վեճն ը ստ 
է ու թյան լու ծե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է եր կու պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն, 
ա ռա ջին` հա մա պա տաս խան հայ ցի առ կա յու թյուն, ե րկ րորդ` հայ ցի ներ կա յա ցում վար չա-
կան դա տա րան` վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: 
Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու դեպ քում ե րկ րորդ պայ մանն ա պա հով ված 
կա րող է հա մար վել միայն կոնկ րետ վար չա կան գոր ծում բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կետ նե րի վե րա կանգն ման բա վա րար ված միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ 
մնա ցած դեպ քե րում ան ձը չի կա րող օ գտ վել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից, 
ի սկ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ գոր ծա դրել օ րեն քով վար չա կան դա տա րա նի 
հա մար նա խա տես ված լիա զո րու թյուն նե րը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ 
և 60-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա-
նը եզ րա հան գել է, որ գրա վոր վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը բա վա րար չէ, գրա վոր վար-

Էջ 
89-95



xxix

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ 
96-101

չա կան ակ տի ի րա վա կան հա մա կար գում ի հայտ գա լու և գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
նաև, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով այդ վար չա կան ակ տը մտ նի ու ժի մեջ: Հաշ վի առ-
նե լով վե րոգ րյա լը՝ օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե-
տի հոս քը պայ մա նա վո րել է ոչ թե վար չա կան ակ տի ըն դուն մամբ, այլ այդ ակ տի օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լու հետ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, գտել է, որ վար չա-
կան ակ տի վի ճարկ ման պա րա գա յում ան ձի` դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված ժամ-
կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը տե ղե կա ցել է իր 
նկատ մամբ տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին, այլ խոս քով, օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո:

22.10.2014թ.
19. Վա հագն Ղա զա րյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա-

դաստ րի պե տա կան կո մի տե, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0478/05/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րաքննու թյան փու-
լում պատ շաճ ծա նուց ման հար ցին՝ հիմք ըն դու նե լով նշ ված խնդ րի վե րա բե րյալ Եվ րո պա-
կան դա տա րա նի և ի ր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րո շում նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շում նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Մաս նա վո րա պես, Եվ րո պա կան դա տա-
րանն ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տաքննու թյու նը նե-
րա ռում է հա կա դիր մաս նա վոր շա հեր, կող մե րի հա վա սա րու թյան պա հան ջը, ո րն ար դար 
դա տաքննու թյուն հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րից մեկն է, են թա դրում է, որ յու րա քան չյուր 
կող մին ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն պետք է տր վի ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը, նե-
րա ռյալ` ա պա ցույց ներ այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան չեն դնում է ա կա նո րեն ա վե լի 
նվազ բա րեն պաստ պայ ման նե րում հա մե մա տած հա կա ռակ կող մի հետ: Ա վե լին, իշ խա նու-
թյուն նե րի կող մից դա տաքննու թյան կող մե րից մե կին չծա նու ցե լը, այն պես որ նրան հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձեռ վի ի րա կա նաց նե լու իր ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը, կա րող է ո րոշ դեպ-
քե րում հար ցեր ա ռա ջաց նել կապ ված 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ (տե՛ս, Նել սի դա Նի կո-
ղո սյա նը և Գվի դոն Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 11724/04 և 13350/04 գան գատ նե-
րով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 37):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա-
րա նը գոր ծը քննել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ։ Մաս-
նա վո րա պես` Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ-
վա ծը և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նա գրել է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և 
մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով` բե-
կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս, «Ար մեն մո տոր» ՓԲԸ-ի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ Ար մա վի րի մար-
զի Փա րա քա րի գյու ղա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/1043/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա-
տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վե րոգ րյա լի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ վար չա կան 
դա տա վա րու թյու նում կող մե րի մր ցակ ցու թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի մաս-
նա վոր դրսևո րում նե րից մեկն այն է, որ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե-
րաքննու թյան կար գով բո ղո քարկ վե լու դեպ քում դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ու նի վե-
րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վունք: Եվ քա նի որ օ րենսդ րու թյան հա-
մա ձայն վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքննիչ 
բո ղոք նե րը քնն վում են ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու, հետևա բար, վար չա կան 
դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման դեպ քում վե րաքննիչ բո ղո քի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լը հան դի սա նում է վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյա նը 
գործ նա կա նում մաս նակ ցե լու և դրա ել քի վրա ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու դա տա վա րու թյան 
մաս նակ ցի` օ րեն քով կան խո րոշ ված միակ հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ա սած` վար չա կան 
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դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման դեպ քում, վար չա կան դա տա-
վա րու թյան ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րը կա րող են կեն սա-
գործ վել միայն վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` վե րաքննիչ 
բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա ցումն ա պա հո վե լու դեպ-
քում: Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր 
է ա պա հո վել պատ շաճ նա խա դրյալ ներ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից վե-
րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա-
մար: 

գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց-
րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.7-րդ հոդ-
վա ծի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն 
եզ րա կա ցու թյան, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը կա րող է ի րաց նել վե րաքննիչ բո ղո քի 
պա տաս խան ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քը միայն այն դեպ քում, ե րբ ին քը ստա ցել է վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը: Այդ ի սկ 
պատ ճա ռով` օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքննիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին 
ու ղար կե լու վե րա բե րյալ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է նաև, որ օ րենս դի րը վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար 
պար տա կա նու թյուն է սահ մա նել դա տա րա նին հայտ նել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 
ծա նուց ման հաս ցեն, ի նչ պես նաև հաս ցեի փո փո խու թյան մա սին: Սա կայն օ րենս դի րը չի 
սահ մա նա փակ վել միայն վե րոնշ ված պար տա կա նու թյու նը նա խա տե սե լով և դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար սահ մա նել է լրա ցու ցիչ պար-
տա կա նու թյուն` դա տա րա նին հայտ նել նաև դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի ծա նուց ման հաս ցեն և հաս ցեի փո փո խու թյան մա սին: Վե րոնշ ված ի րա վա կան 
կար գա վոր ման նպա տա կը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված 
ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի տար րեր հան դի սա ցող կող մե րի մր ցակ ցու թյան 
և հա վա սա րու թյան պա հանջ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար 
լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ նա խա տե սելն է, քա նի որ սույն ի րա վա կան կար գա վո րու մը դա-
տա րա նին ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի այս 
կամ այն հար ցի մա սին պատ շաճ ծա նուց ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում պատ շաճ ծա նու-
ցել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` դրա նով ի սկ ա պա հո վե լով ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված կող մե րի մր ցակ ցու թյան և հա վա-
սա րու թյան պա հանջ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նա ցու մը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ 
և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի գործ նա-
կա նում ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նար կել 
օ րեն քով նա խա տես ված բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի դա տա վա րու թյան բո լոր մաս նա կից-
նե րը ստա նան վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը, ի սկ դրա ան հնա-
րի նու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նար կել օ րեն քով նա խա տես ված բո լոր 
մի ջոց նե րը, որ պես զի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստա նան վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը: 

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԸ

18.06.2014թ.
20. Երևա նի քա ղա քա պե տա րան v. «Պետ րոս-94» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Պետ րոս Ոս կա-

նյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5440/05/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է վճար ման կար գա-
դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու դեպ քում պե-
տա կան տուր քի վճար ման հար ցի վե րա բե րյալ նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը:

Էջ 
102-105
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Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով 
այն հան գա ման քը, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով 
դի մող ներն ա զատ ված են պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, ի սկ ան ցու-
մը հայ ցային վա րույ թի կա տար վում է վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թում հա կընդ դեմ 
հայց ներ կա յաց նե լու հիմ քով, գտել է, որ հայ ցային վա րույ թը վճար ման կար գա դրու թյան 
վա րույ թի շա րու նա կու թյունն է, հետևա բար, այդ դեպ քում նույն պես ար դեն ի սկ հայց վո րի 
կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձը չի կա րող կրել պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու-
թյուն (տե՛ս, ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյունն ը նդ-
դեմ Գա րե գին Գա լո յա նի, թիվ ՎԴ6/0035/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո հա մա դրե լով ներ կա յաց վող գոր ծի փաս տե րը 
և գնա հա տե լով այդ գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտել է, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նը սույն գոր ծով հայց վո րի կար գա վի ճակ է ստա ցել վճար ման 
կար գա դրու թյան վա րույ թից հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու ար դյուն քում, ուս տի վեր ջինս 
որ պես գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սով վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից 
հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու ար դյուն քում հայց վո րի կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձ, ա զատ-
ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից և «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սով չի կա րող կրել վե-
րաքննիչ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն:

ՀԱՅ ՑԻ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒ ՄԸ

08.10.2014թ.
21. «Ե րեք նուկ» ՍՊԸ v. ՀՀ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյան 

պե տա կան հանձ նա ժո ղով, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/12996/05/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է հան րային ի րա-
վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի-
ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե-
լանք կի րա ռե լու վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի և դրա կի րառ ման ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ, 66-րդ և 91-րդ հոդ ված նե րով, «Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ և 89-րդ 
հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ 
օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի-
ման վրա: Վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է գոր ծա դրել օ րեն քով նա խա տես ված 
իր լիա զո րու թյուն նե րը միայն հա մա պա տաս խան սուբյեկտ նե րի կող մից ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մի դեպ քում, այ սինքն` օ ժտ ված է հա տուկ տե սա կի ի րա վա սու թյամբ: 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը սահ մա նել է 
վար չա կան ակ տե րից հայց վո րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
հա մար հայ ցի ա ռան ձին տե սակ` վի ճարկ ման հայ ցը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում դա-
տա կան վե րահս կո ղու թյան օբյեկ տը վար չա կան ա կտն է, հայց վորն ի րա վունք ու նի պա-
հան ջե լու ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, 
ի սկ վար չա կան գոր ծով  պա տաս խա նողն էլ վար չա կան մար մինն է: Վի ճարկ ման հայ ցի 
տա րա տե սակ է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցը: 
Սույն հայ ցի դեպ քում հայց վո րը` վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը, հա մա ձայն չլի նե լով 
իր հա մար ՀՀ պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու 
պար տա կա նու թյուն նա խա տե սող վար չա կան ակ տի հետ, վի ճար կում է այն, ի սկ վար չա-
կան մար մինն էլ հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող:

Էջ 
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Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է հայ ցի ա պա-
հով ման դա տա վա րա կան ի նս տի տու տին: Մաս նա վո րա պես` Վճռա բեկ դա տա րա նի ար-
տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ-
ման ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ նման մի ջոց չձեռ նար կե լը 
կա րող է ան հնա րին դարձ նել կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը, կամ էլ 
կա րող է վատ թա րաց նել վե ճի ա ռար կա գույ քի վի ճա կը: Հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի-
տու տը նպա տակ է հե տապն դում ե րաշ խա վո րե լու հե տա գա յում ըն դուն վող դա տա կան 
ակ տի կա տա րու մը: Հայ ցի ա պա հո վում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա ցու ցել 
հայ ցի ա պա հո վում չկի րա ռե լու դեպ քում դա տա կան ակ տի կա տար ման դժ վա րաց ման 
կամ ան հնա րի նու թյան հան գա ման քը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Սպան դա րյա նի հար կային տես չու թյունն ը նդ դեմ «Ալ նես Քոնսթ-
րաքշն» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3511/05/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2011 թվա կա նի ո րո-
շու մը):

Քն նարկ ման ա ռար կա գոր ծով Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցի ա պա-
հով ման դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած 
է գործ նա կա նում հայց վո րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ար դյու նա վետ պաշտ-
պա նու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա-
կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա-
ցու թյան, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 
սահ ման ված պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու դա տա վա րա կան ի նս տի-
տու տը կի րա ռե լի է միայն այն վար չա կան գոր ծե րի դեպ քում, ո րոնք հա րուց վել են հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման 
հայ ցի հի ման վրա: Ը նդ ո րում, տվյալ վար չա կան գոր ծե րի շր ջա նա կում պա հան ջա տեր 
վար չա կան մար մի նը հան դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի, ի սկ վար չա կան ակ տի հաս ցե-
ա տե րը` պար տա պա նը, հայց վո րի դե րում, ո րը հա մա ձայն չլի նե լով իր հա մար ՀՀ պե-
տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն 
նա խա տե սող վար չա կան ակ տի հետ, դրա վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է դա տա րան: 
Նման վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում, ե թե գոր ծով պա տաս խա նող վար չա-
կան մար մի նը գտ նում է, որ առ կա է վե րը նշ ված դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը պար-
տա պան հայց վո րի կող մից չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ, ա պա կա րող է վեր ջի նիս 
գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նել 
դա տա րան: Ի սկ դա տա րանն ի րա վա սու է դրա մա կան պար տա վո րու թյան չա փով ար գե-
լանք դնե լու հայց վո րի գույ քի վրա այն դեպ քում, ե րբ իր գնա հատ մամբ այդ դրա մա կան 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտան գի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր ված 
է: 

Այս պի սով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սով օ րենս դի րը սահ մա նել է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի-
ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի 
նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու ա ռանձ նա հա տուկ վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի-
տուտ, ո րն է ա պես տար բեր վում է հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի տու տից, ա ռա ջին հեր թին 
իր հե տապն դած նպա տա կով: Մաս նա վո րա պես` ի տար բե րու թյուն հայ ցի ա պա հով ման, 
սույն ի նս տի տու տը նպա տակ է հե տապն դում վար չա կան դա տա րա նի կող մից ա պա գա-
յում վի ճարկ ման հայ ցը մեր ժե լու վե րա բե րյալ վճ ռի կա յաց ման դեպ քում բա ցա ռել հան-
րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի կա տար ման ան հնա րի նու թյու նը: Այն չու նի 
դա տա կան ակ տի կա տա րումն ա պա հո վե լու նպա տակ, ի նչ պես հայ ցի ա պա հո վու մը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված պար տա պա նի 
(հայց վո րի) գույ քի նկատ մամբ ար գե լան քի կի րա ռումն ի րե նից ներ կա յաց նում է ի նք նու-
րույն վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ, ո րը կա րող է կեն սա գործ վել միայն օ րեն քով 
սահ ման ված ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:
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Մաս նա վո րա պես` դա տա րա նը պետք է կի րա ռի գոր ծով հայց վո րի գույ քի վրա 
ար գե լանք դնե լու իր լիա զո րու թյու նը հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու-
թյան դեպ քում.

1.  վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա,
2.  վար չա կան գոր ծով հայց վո րը վի ճար կում է այն պի սի վար չա կան ա կտ, ո րի հի-

ման վրա իր վրա դր ված է իր հա մար կամ իր կող մից թույլ տր ված խախ տում նե րի հա-
մար կամ մեկ այլ ան ձի փո խա րեն ՀՀ պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր 
կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն,

3.  պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը հայց վո րի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել դա տա րան,

4.  դա տա րա նի գնա հատ մամբ առ կա է հայց վո րի կող մից իր դրա մա կան պար-
տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը կր կին փաս տել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով օ րենս դի րը սահ մա նել է հան րային ի րա վա-
կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան 
գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու ա ռանձ նա հա տուկ 
վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ: Ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից քննարկ վող 
վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի պատ շաճ կի րառ ման հա մար կարևոր է այն հան-
գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-
սով սահ ման ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցի 
հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րում վար չա կան մար մի նը հան դես է գա լիս 
պա տաս խա նո ղի դե րում: Այլ կերպ ա սած` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րում նե րի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նի 
գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու 
ի րա վունքն օ րենս դի րը վե րա պա հել է հենց գոր ծով պա տաս խա նո ղին, ի սկ պար տա պա-
նը տվյալ դեպ քում հան դես է գա լիս գոր ծով հայց վո րի դե րում:

10.10.2014թ.
22. Սամ վել Գևոր գյան v. ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Մա սի սի քա ղա քա պե տա րան 

և մյուս ներ, վարչ. գործ թիվ ՎԴ3/0342/05/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա րա նի կող-
մից մա հա ցած ան ձին որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից, այդ թվում` եր րորդ ան ձ 
ներգ րա վե լու և վեր ջի նիս մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ի րա վա չա փու-
թյան հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 20-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4-րդ, 14-րդ, 19-րդ 
հոդ ված նե րով, 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տով նա խա տես ված ի րա վա նոր մե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից հան դի սա նա լու հա մար սուբյեկ տը պետք է օ ժտ ված լի նի դա տա վա րա-
կան ի րա վու նա կու թյամբ, ին չը են թա դրում է դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ ու նե նա լու և 
դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ կրե լու ու նա կու թյուն:

Դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյու նը բո լոր ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար 
օ րենսդ րո րեն ճա նաչ վում է հա վա սար չա փով, այն ծա գում է ֆի զի կա կան ան ձանց ծնն-
դյան պա հից և դա դա րում վեր ջին նե րիս մահ վամբ, ի սկ ֆի զի կա կան ան ձի տա րի քը, 
հո գե կան հի վան դու թյուն նե րը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, ը նդ հա նուր առ մամբ, չեն ազ դում 
ի րա վու նա կու թյան վրա: Ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են մաս նա կից լի նել վար չա կան 
դա տա վա րու թյա նը, այ սինքն` հան դես գալ հայց վո րի, պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ 
ան ձի դե րում, ու նե նալ դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ և կրել դա տա վա րա կան պար-
տա կա նու թյուն ներ` սկ սած ի րենց ծնն դյան պա հից մինչև մա հը, ի սկ մա հա ցած, այ-
սինքն` ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած ֆի զի կա կան ան ձը չի կա րող հան դես գալ որ պես 

Էջ 
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դա տա վա րու թյան մաս նա կից:
Վե րը նշ վա ծից ել նե լով` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա կան 

պրակ տի կա յում բա ցա ռու թյուն չեն կազ մում այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից ֆի զի կա կան ան ձը մա հա նում է գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում: Այդ դեպ քը, մաս-
նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում դաս վում է գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու պար տա դիր հիմ քե րի շար քին, ե թե դա տա վա րու թյան մաս նա կից 
հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է 
տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն: Այդ դեպ քում դա տա րա նը կա սեց նում է գոր ծի վա րույ թը 
մա հա ցած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին նրա ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու նպա-
տա կով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով 
գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար-
ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա-
ցու մահ վան դեպ քում նրան ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը հե տապն դում է դա տա վա-
րու թյու նում կող մի ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու և դրա մի ջո ցով նրա` ՀՀ Սահ մա նա-
դրու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նա գրով 
նա խա տես ված ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու-
թյան ա պա հով ման նպա տակ, ո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում գոր ծի վա րույ թը վկա յա-
կոչ ված հիմ քով կա սեց վել չի կա րող, քա նի որ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը կա-
րող է ի րա կա նաց վել միայն շա հագր գիռ ան ձի կող մից ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում (տե՛ս, Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան ներն 
ը նդ դեմ Լու սիկ Գևոր գյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0808/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հա վե-
լել է նաև, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
3-րդ կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լի 
է միայն այն դեպ քում, ե րբ մա հա ցած ֆի զի կա կան ան ձն իր կեն դա նու թյան օ րոք մաս-
նակ ցել է դա տա վա րու թյա նը, այ սինքն` կեն դա նու թյան օ րոք հան դես է ե կել հայց վո րի, 
պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե րում: Այլ կերպ ա սած̀  ան ձի մահ վան հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նելն ի րա վա չափ է այն պա րա գա յում, ե րբ ֆի զի կա կան ան ձը մինչև իր մա հը 
հան դի սա ցել է դա տա վա րու թյան մաս նա կից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րանն ի րա վա սու 
չէ նախ` դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ նել մինչ գոր ծի քննու թյու նը սկս վե լը մա-
հա ցած` ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած ֆի զի կա կան ան ձին, ա պա` որ պես հետևանք` 
նշ ված դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ ված ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով 
կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Այլ կերպ ա սած` դա տա րանն ի րա վա սու չէ կա սեց նել գոր-
ծի վա րույ թը մա հա նա լու պա հի դրու թյամբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը ևս մեկ ան գամ ը նդ գծել է, որ ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող 
են մաս նակ ցել վար չա կան դա տա վա րու թյա նը, այ սինքն` հան դես գալ հայց վո րի, պա-
տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե րում ի րենց ծնն դյան պա հից մինչև մա հը: Բա ցի 
այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-
տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը հնա րա վոր է կա սեց նել միայն այն դեպ քում, ե րբ ֆի զի կա-
կան ան ձն իր կեն դա նու թյան օ րոք մինչև մա հա նա լու պա հը հան դի սա ցել է դա տա վա-
րու թյան մաս նա կից: Հետևա բար, դա տա րա նը չու նի հնա րա վո րու թյուն կա սեց նել գոր ծի 
վա րույ թը մա հա նա լու պա հի դրու թյամբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցող 
ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով: Դա տա րա նը, գոր ծով եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու 
ո րո շում կա յաց նե լով, ան ձի վրա չի կա րող դնել դա տա վա րու թյան մաս նա կից դառ նա լու 
պար տա կա նու թյուն, ի սկ վեր ջինս էլ չի կա րող ձեռք բե րել դա տա վա րու թյան մաս նակ-
ցի ի րա վունք ներ, քա նի որ մահ վան փաս տով վե րա ցել են ան ձի այդ ու նա կու թյուն նե րը 
(ի րա վու նա կու թյու նը):
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ՊԱՐ ՏԱ ՎՈ ՐԵՑ ՄԱՆ ՀԱՅՑ

25.09.2013թ. 
23. Հա կոբ Կի րա կո սյան v. Երևան հա մայնք, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/2220/05/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է պար տա վո րեց-
ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րի հաշ վարկ ման հար ցին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի 
մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի, նույն օ րենսգր քի 66-
րդ հոդ վա ծի, 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի, 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, 79-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում 
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ օ րեն քի ու ժով պար տա վո րեց ման հայ ցի շր-
ջա նակ նե րում հայց վո րին ի րա վունք է վե րա պահ ված պա հան ջել ըն դու նե լու այն բա-
րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը վար չա կան մար մի նը մեր ժել է կամ ո րը 
վեր ջինս չի ըն դու նել, որ պի սի հայ ցա տե սա կով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված 
է մե կամ սյա ժամ կետ` վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը մեր ժե լու պա րա գա յում, և եր կամ-
սյա ժամ կետ` վար չա կան ակ տը չըն դու նե լու պա րա գա յում: Ա ռա ջին դեպ քում ան հրա-
ժեշտ նա խա պայ ման է մերժ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տի գո յու թյու նը: Այ լա պես, 
վար չա կան վա րույթ ի րա կա նաց նե լու հա մար սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո նման վար չա կան ա կտ չըն դուն վե լու դեպ քում կի րա ռե լի է եր կամ սյա 
ժամ կե տը: Հետևա բար, յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում ան հրա ժեշտ է պար զել ան-
ձի դի մու մին ի պա տաս խան ներ կա յաց ված գրու թյան` մերժ ման վե րա բե րյալ վար չա կան 
ա կտ լի նե լու հան գա ման քը:

ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ ՎԵ ՐԱՔՆ ՆԻՉ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆՈՒՄ

30.04.2013թ.
24. «Շին մոն տաժպ րոյեկտ» ՍՊԸ-ի նախ կին տնօ րեն Կա րեն Մար տի րո սյան 

v. ՀՀ Կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե, վարչ. գործ 
թիվ ՎԴ/7871/05/12

Խն դիր. Ա րդյո՞ք ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա վա սու է մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը բաց 
թող նե լու հիմ քով վե րա դարձ նել վե րաքննիչ բո ղոքն այն պայ ման նե րում, ե րբ գոր ծում 
առ կա չեն ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից մի ջան կյալ դա տա կան ակ տը բո ղոք բե-
րած ան ձին ու ղար կե լու և վեր ջի նիս կող մից այն ստա նա լու վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով գոր ծի քննու թյան պա հին 
գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, նույն օ րենսգր-
քի 79-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 117.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 125-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 1-ին կե տը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված է 15-օ րյա ժամ-
կետ, որ պի սի ժամ կե տի հաշ վար կը սկ սում է հո սել այդ ակ տը ստա նա լուց հե տո, ի սկ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու-
ղար կե լու գոր ծըն թա ցը կար գա վոր վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
պատ շաճ ծա նուց ման կա նոն նե րով: 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R (95) 
5 հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` 

Էջ 
126-130
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պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո-
րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման 
հնա րա վո րու թյուն:

Վե րը նշ վա ծից հետևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 
նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի 
ա պա հով վի ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա-
րա նի կող մից (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է 
լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն 
ան հա մա տե ղե լի կլի նի կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ, ե թե այն ի րա վա-
չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր-
վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե́ ս, «Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 21638/03 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա-
կա նի վճի ռը, պարբ. 44):

Վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
նման կար գա վո րու մը են թա դրում է բա վա րար ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյուն 
բո ղոք ներ կա յաց նող ան ձի` վե րա դաս դա տա կան ա տյա նում լս ված լի նե լու ի րա վունքն 
ա պա հո վե լու ա ռու մով: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե-
րը, այդ թվում և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով, խախ տում են այդ ի րա-
վուն քը, ե թե ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված ըն թա ցա կար գային խախ-
տում ներն ազ դել են բո ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րի վրա:

Սույն գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ բո ղոք բե րած ան ձը որ պես 
բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյան հիմ նա վո րում նշել է, որ 
վի ճարկ վող ո րո շու մը փոս տային ե ղա նա կով ստա ցել է 21.12.2012 թվա կա նին, սա կայն 
դրա վե րա բե րյալ որևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել, ի սկ գոր ծում առ կա նյու թե րով չի 
հիմ նա վոր վում բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վի ճարկ վող ո րո շումն ու շա ցու մով ստա նա լու 
վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյամբ նշ ված փաս տար կը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա-
րա նի վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծում առ կա չէ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու 
մա սին» ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու և այն վեր ջի նիս կող մից ստա նա լու 
փաս տը հա վաս տող պատ շաճ ա պա ցույց, որ պի սի պայ ման նե րում ը նդ հան րա պես հնա-
րա վոր չէ պար զել բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վի ճարկ վող ո րո շու մը ստա նա լու ճշգ րիտ 
ժա մա նա կը: Հետևա բար, ա ռանց նշ ված ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան ՀՀ վար չա կան վե-
րաքննիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէր վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տը հա մա րել բաց թողն ված և այդ հիմ քով վե րա դարձ նել վե րաքննիչ բո ղո քը:

ԴԱ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ՆԱՅՈՒ ՄԸ ՆՈՐ Ե ՐԵ ՎԱՆ 
Ե ԿԱԾ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆՔ ՆԵ ՐՈՎ

07.05.2013թ.
24. Գևորգ Գյո զա լյան v. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խոր հուրդ, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/1375/05/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ տը 
նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու հիմ քի առ կա յու թյան խնդ րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով գոր ծի քննու թյան պա-
հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա-
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նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 3-րդ մա սե րը, 
204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ դա տա կան 
ակ տը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է հան դի-
սա նում դա տա րա նի կող մից կի րառ ված հոդ վա ծի կամ հոդ վա ծի դրույ թի հա կա սահ մա-
նա դրա կան ճա նա չու մը կամ սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նից տար բեր-
վող` այլ մեկ նա բա նու թյամբ կի րա ռու մը: Հետևա բար, ե թե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն 
դրույ թը, ո րը ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը ճա նա չել է հա կա սահ մա նա դրա կան 
կամ կի րառ ված դրույ թի վե րա բե րյալ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյուն նե րը և այդ դրույ թի 
կի րա ռու մը դրա սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյան հա մա տեքս տում է, ա պա 
դա տա կան ակ տը են թա կա չէ վե րա նայ ման նոր հան գա ման քի հիմ քով:

ՆՈՐ ՄԱ ՏԻՎ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱԿ ՏԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎԱ ՉԱ ՓՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 
ՎԻ ՃԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ

07.08.2013թ.
25. Մագ դա Ե ղիա զա րյան v. ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/1178/05/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րել է գոր ծի քննու թյան պա-
հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա-
նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նշ ված` 
վար չա կան դա տա րան դի մե լու ե ռամ սյա ժամ կե տը հաշ վար կե լու հա մար ե լա կե տային 
պա հը ո րո շե լու խնդ րի լու ծու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով գոր ծի քննու թյան պա հին 
գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, նույն 
օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ օ րենս դի րը չի 
նա խա տե սում նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը «in abstracto» վի ճար կե լու հնա րա-
վո րու թյուն: Այ սինքն` ի րա վուն քը խախ տող նոր մա տիվ ակ տի գոր ծո ղու թյան փաստն 
ի նք նին դեռևս բա վա րար չէ նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար: 
Ա նհ րա ժեշտ է, որ այդ նոր մա տիվ ակ տը կի րառ ված լի նի տվյալ ան ձի նկատ մամբ` ի 
վնաս ի րեն: Սրա նից բխում է, որ ան ձի ի րա վա կան շա հը տվյալ նոր մա տիվ ակ տի ի րա-
վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հար ցում ծա գում է, տվյալ ան ձն օ ժտ վում է նոր մա տիվ 
ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու ի րա վա սու թյամբ այդ ակ տի` իր նկատ մամբ կի-
րառ վե լու ու ժով: Այլ կերպ` անձն ի րա վա սու է վի ճար կե լու իր ի րա վուն քը են թա դրա բար 
խախ տող նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյունն այն դեպ քում, ե րբ այդ նոր մա տիվ ակ-
տի հի ման վրա վար չա կան մար մինն իր վե րա բե րյալ ըն դու նել է վար չա կան ա կտ, իր 
նկատ մամբ կա տա րել է գոր ծո ղու թյուն, դրսևո րել ան գոր ծու թյուն, և ին քը հա մա րում 
է, որ իր ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը պայ մա նա վոր ված է դրա հիմ քում ըն կած նոր-
մա տիվ ակ տի ոչ ի րա վա չա փու թյամբ: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 
գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել 
է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա-
ծում նշ ված` ի րա վուն քի խախտ ման պա հը ո րոշ վում է ը ստ այդ նոր մա տիվ ակ տի` ան ձի 
նկատ մամբ կի րառ ման պա հի, այն է` այդ նոր մա տիվ ակ տի հի ման վրա վար չա կան ակ-
տի ըն դուն ման, գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) կա տար ման պա հի: 

Ինչ վե րա բե րում է այն հար ցին, թե ան ձը որ պա հից սկ սած կա րող է ի րաց նել իր 
նկատ մամբ կի րառ ված նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու իր ի րա վուն-
քը, ա պա այս ա ռն չու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րել բա ցա հայ-
տել օ րենսդ րի այն տրա մա բա նու թյու նը, ո րն ըն կած է վար չա կան ակ տի դա տա կան 
կար գով բո ղո քարկ ման կար գի հիմ քում: 
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Այս պես, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գրա վոր վար չա կան ակ տը, ըն դու նու-
մից հե տո` ե ռօ րյա ժամ կե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաս նա կից նե րին: Չնա յած 
նրան, որ օ րենս դի րը վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նում է նշ ված ժամ կե տում 
վար չա կան ակ տը հանձ նել վա րույ թի մաս նա կից նե րին, այ նուա մե նայ նիվ, նկա տի ու-
նե նա լով գործ նա կա նում նշ ված պա հան ջը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյու նը` օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ ման ված 
ժամ կե տի հոս քը պայ մա նա վո րել է ոչ թե վար չա կան ակ տի ըն դուն ման, այլ այդ ակ տը 
վա րույ թի մաս նա կից նե րին հանձ նե լու, ի րա զե կե լու հան գա ման քով: Մաս նա վո րա պես` 
գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել 
է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցը  դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել՝ վի ճարկ ման 
հայ ցի դեպ քում եր կամ սյա ժամ կե տում`   վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, 
ի սկ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան ա կտն ու ժի մեջ է մտ նում այդ ակ տի ըն դուն-
ման մա սին ի րա զե կե լուն հա ջոր դող օր վա նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդ րի նշ ված տրա մա բա նու թյու նը բխում է 
ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան (դա տա կան և վար չա կան կար գով) 
ար դյու նա վե տու թյու նը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից: Մաս նա վո րա պես` ան ձի 
ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան-
հրա ժեշտ է նրա հա մար փաս տա ցի ո րեն ե րաշ խա վո րել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
դի մե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ո ղջ ժամ կե տից օ գտ վե լու ի րա կան հնա րա վո րու-
թյուն: Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը լու ծում է այդ խն դի րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան 
ի րա վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ և օ րենսդ րի 
վե րո հի շյալ տրա մա բա նու թյամբ, գտել է, որ նոր մա տիվ ակ տե րի վի ճարկ ման պա րա-
գա յում ևս ան ձի` դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի հոս քը պետք է սկս-
վի այն պա հից, ե րբ ին քը տե ղե կա ցել է իր նկատ մամբ տվյալ նոր մա տիվ ակ տի կի րառ-
ման մա սին: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող 
(ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ե ռամ-
սյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման հա մար որ պես ե լա կետ պետք է հիմք ըն դուն վի այն պա հը, 
ե րբ շա հագր գիռ ան ձը տե ղե կա ցել է վի ճարկ վող նոր մա տիվ ակ տի՝ իր նկատ մամբ 
կի րառ վե լու մա սին:

Վ ՃԱՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐ ՁԱ ԿԵ ԼՈՒ ԳՈՐ ԾԵ ՐԻ 
ՎԱ ՐՈՒՅ ԹԸ

22.02.2013թ.
26. Երևա նի քա ղա քա պե տա րան v. «Ձո րա գյուղ» ԱԿ-ի տնօ րեն Ա շոտ Սու-

քիա սյան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/2431/03/12

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դար ձել է վճար ման կար-
գա դրու թյան` որ պես վար չա կան դա տա վա րա կան ձևի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման 
նպա տակ նե րին:

Վճռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, 
որ վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու վա րույ թը, գտն վե լով ը նդ հա նուր դա տա վա-
րա կան ձևի շր ջա նակ նե րից դուրս, միա ժա մա նակ դա տա վա րա կան ի նք նու րույն, հա-
տուկ և պար զեց ված տե սակ է, ո րը հա րուց վում է հայ ցա դի մու մի հի ման վրա։ Վճար ման 
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կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու գոր ծե րի վա րույ թի ըն թա ցա կար գում միայն հա կընդ դեմ 
հայցն է, որ ար գե լա կում է վճար ման կար գա դրու թյան օ րի նա կան ուժ ստա նա լը և հար-
կա դիր կա տա րու մը, այն է՝ պա տաս խա նո ղը վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման իր ի րա-
վուն քը կա րող է ի րա կա նաց նել հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ե ղա նա կով։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վճար ման կար գա դրու թյան դա տա վա րա կան 
ձևի կի րառ ման հիմ նա կան հատ կա նի շը վար չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա բռ նա-
գանձ վող գու մա րի ան վի ճար կե լի ու թյունն է: Հետևա բար այն դեպ քե րում, ե րբ վճար ման 
կար գա դրու թյան վա րույ թի ժա մա նակ ար դեն ի սկ բա ցա կա յում է վար չա կան ակ տի և 
դրա հի ման վրա բռ նա գանձ վող գու մա րի ան վի ճար կե լի ու թյան հատ կա նի շը, վճար ման 
կար գա դրու թյան վա րույ թի ձևով գու մա րի բռ նա գանձ ման հար ցը քնն վել չի կա րող, ի սկ 
վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հայ ցա դի մու մը պետք է մերժ վի կամ ար ձակ ված 
վճար ման կար գա դրու թյու նը պետք է վե րաց վի։

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ար-
ձա կե լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի ան ձի` վար չա կան դա տա րան դի մե-
լու ի րա վուն քի և ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծով ու կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի պա հանջ նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
շր ջա նակ նե րում ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ոչ միայն 
վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե-
լով, այլև ան ձի կող մից գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 
թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա վար չա կան ակ տը վի ճար կե լով: 
Հետևա բար գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, 
ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա րա գա յում 
վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի կի րա ռու մը չի բխի ան ձի` դա տա կան կար գով իր 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան սահ մա նա դրա կան ի րա վուն քից, ի սկ վճար ման կար-
գա դրու թյան շր ջա նակ նե րում առ կա չի լի նի վար չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա բռ նա-
գանձ վող գու մա րի ան վի ճար կե լի ու թյան հատ կա նի շը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ան ձի՝ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա-
վոր ված է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով, և դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն-
դու նու մը մեր ժե լու հար ցը քննար կե լիս պետք է հաշ վի առ նի, որ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու լիա զո րու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան, ի նչ պես նաև խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա վունք-
նե րի հետ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ-
բուն քը պա հան ջում է, որ ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում ի րա կա նա նա լի լի նեն և կոն-
վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը միշտ կի րառ վի այն պես, որ ա պա հով վի այդ խնդ րի կա տա-
րումը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ կի րառ ման են թա կա ի րա վա կար գա-
վոր ման պայ ման նե րում վճար ման կար գա դրու թյու նը վե րա նում է, ե րբ`

ան ձը գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, 
ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 158-
րդ և 159-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կա գրով հա կընդ դեմ հայց է ներ կա յաց րել,

ան ձը մինչև վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լը գոր ծի քննու թյան պա հին գոր-
ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` ՀՀ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա վի-
ճար կում է վճար ման կար գա դրու թյան հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է գոր ծի քննու թյան պա հին 
գոր ծող (ու ժի մեջ է մտել 01.01.2008 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին)` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծից, ո րի հա մա ձայն` վար չա-
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կան դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող մերն ու նե նան հա վա սար հնա րա-
վո րու թյուն ներ գոր ծի քննու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, այդ թվում` յու րա քան չյուր կող մին 
ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու լիար ժեք հնա-
րա վո րու թյուն: Հա կա ռակ պա րա գա յում ան ձը կա րող է ա ռան ձին վի ճար կել վճար ման 
կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հայ ցա դի մու մի հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տը, սա կայն 
վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի պայ ման նե րում հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա ներ-
կա յաց նել իր դիր քո րո շումն այն պա րա գա յում, ե րբ վճար ման կար գա դրու թյունն ար դեն 
ար ձակ վել է: Նման ի րա վի ճա կը չի բխում ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե տու-
թյու նից և հան գեց նում է ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի խախտ ման:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԱԴ/0043/02/12 
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա րԱԴ/0043/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  կ. Չի լին գա րյան 
Դա տա վոր ներ`  Ա. Պետ րո սյան 
 Ա. Խա ռա տյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈԻՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի օ գոս տո սի 07-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Հայկ Դու նա մա լյա նի ը նդ դեմ Վար դան Սարգ սյա նի, Ա վագ 

Սարգ սյա նի և Սու սան նա գաբ րի ե լյա նի` բաժ նի ա ռանձ նաց ման պա հան ջի մա սին, և ը ստ 
հա կընդ դեմ հայ ցի Ա վագ Սարգ սյա նի ը նդ դեմ Լաերտ և Հայկ Դու նա մա լյան նե րի` պատ-
ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 01.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 
մա սին» ո րոշ ման դեմ Լաերտ Դու նա մա լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան`   Հայկ Դու նա մա լյա նը պա հան ջել է ա ռանձ նաց նել Վար դան 

Սարգ սյա նի 1/3 բա ժի նը ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Օ հա նա վան գյու ղում գտն վող և հա մա-
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Վար դան, Ա վագ Սարգ սյան նե րին և Սու սան նա գաբ րի ե-
լյա նին պատ կա նող 2 միա վոր վա րե լա հո ղից, եր կու միա վոր տնա մերձ հո ղա մա սից և պտ-
ղա տու այ գուց:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ա վագ Սարգ սյա նը պա հան ջել է թիվ 
Ա րԱԴ/0283/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 02.07.2010 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով 
Վար դան Սարգ սյա նից բռ նա գանձ վե լիք 2.400 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 734.000 ՀՀ 
դրա մը, վճար ված պե տա կան տուր քը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված բան կային տո կոս նե րը հաշ վան ցել` որ պես ի րեն պատ ճառ ված վնա սի հա-
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տու ցում: 
Դի մե լով դա տա րան` Ա վագ Սարգ սյա նը պա հան ջել է Լաերտ Դու նա մա լյա նից` որ-

պես հր դե հի հետևան քով հասց րած վնաս, բռ նա գան ձել 28.744.000 ՀՀ դրամ և այդ գու-
մա րից հաշ վան ցել ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
թիվ Ա րԱԴ/0283/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 02.07.2010 թվա կա նին կա յաց րած վճ ռով 
Վար դան Սարգ սյա նից հօ գուտ Հայկ Դու նա մա լյա նի բռ նա գանձ ման են թա կա գու մար նե-
րը:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.02.2013 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա ցիա կան գործն ը ստ հայ ցի Ա վագ Սարգ սյա նի ը նդ դեմ Լաերտ 
Դու նա մա լյա նի` վնա սի փոխ հա տուց ման պա հան ջի մա սին, և քա ղա քա ցիա կան գործն 
ը ստ հայ ցի Հայկ Դու նա մա լյա նի ը նդ դեմ Վար դան, Ա վագ Սարգ սյան նե րի և Սու սան նա 
գաբ րի ե լյա նի` բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջի մա սին, միաց վել են մեկ վա րույ թում:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. 
Խա չատ րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.04.2013 թվա կա նի վճ ռով Ա վագ Սարգ սյա նի 
հայ ցը բա վա րար վել է, վճռ վել է. «Լաերտ Դու նա մա լյա նից հօ գուտ Ա վագ Սարգ սյա նի բռ-
նա գան ձել 28.744.000 ՀՀ դրա մի հասց րած վնա սը և 50.000 ՀՀ դրամ փոր ձաքննու թյան 
ծախ սը, ըն դա մե նը` 28.794.000 ՀՀ դրամ:  կա տա րել սույն վճ ռի 1-ին կե տով բռ նա գանձ-
ման են թա կա 28.794.000 ՀՀ դրա մի հաշ վան ցում Ա րա գա ծոտ նի մար զի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի 02.07.2010 թվա կա նի Ա րԱԴ/0283/02/10 վճ ռով Վար դան Ա վա գի 
Սարգ սյա նից հօ գուտ Հայկ Դու նա մա լյա նի բռ նա գանձ ման են թա կա 240 Ա ՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք 99.977 ՀՀ դրա մի, 734.000 ՀՀ դրա մի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 297.883 ՀՀ դրամ բան կային տո կոս նե րի հետ և Լաերտ 
Դու նա մա լյա նից հօ գուտ Ա վագ Սարգ սյա նի վերջ նա կա նո րեն բռ նա գան ձել 27.680.140 
ՀՀ դրա մը:  կար ճել գոր ծի վա րույթն ը ստ հայ ցի Հայկ Դու նա մա լյա նի ը նդ դեմ Վար դան 
Սարգ սյա նի, Ա վագ Սարգ սյա նի և Սու սան նա գաբ րի ե լյա նի` բաժ նի ա ռանձ նաց ման պա-
հան ջով»։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
01.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լաերտ Դու նա մա լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել 
է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լաերտ Դու նա մա լյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված-

նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ և 21-րդ հոդ ված նե րը, սխալ է մեկ նա բա նել նույն օ րեն քի 31-րդ հոդ-
վա ծի «գ» կե տը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 

սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն 
է ու թյու նը: Բո ղոք բե րած ան ձը մաս նա վո րա պես նշել է, որ Դա տա րա նի վճ ռով իր վրա դր-
վել է բա վա կա նին մեծ գու մա րի դրա մա կան պար տա վո րու թյուն, ո րի բո ղո քարկ ման հա-
մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի չա փը ևս զգա լի է: Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 
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մեր ժե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, 
սահ մա նա փա կել է իր դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, մինչ դեռ ան ձն իր ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նից չի կա րող զրկ վել զուտ ձևա կան խո չըն դոտ նե րի առ կա յու-
թյան հիմ քով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շումն ա ռերևույթ հա կա սում է ՀՀ Վճռա բեկ դա տա րա նի 
14.04.2008 թվա կա նի թիվ 3-365(ՎԴ) և 20.03.2013 թվա կա նի թիվ Ե ԷԴ/1080/02/12 ո րո շում-
նե րին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 01.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը պայ մա նա վո րում է ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով ամ րագր ված 
նոր մի միա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Մաս նա վո րա պես, 
այդ նպա տա կով Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է դրա նում նշ ված՝ պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու ի րա վա կան ի նս տի տու տի կի րառ ման հար ցի լու ծու մը:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` յու րա քան-
չյուր ոք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց-
ված մե ղա դրան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե-
րում, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա-
րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք:

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց-
ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ-
ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա-
պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա-
մա ձայն` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա տա-
կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու մա սին 
ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա պա վե րաքննիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուրք 
վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն ... դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին ներ` պե տա-
կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար ...:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն` ա ռան-
ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու-
թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` նույն օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ար ձա նա գրել է, 
որ կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան տե սան-
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կյու նից Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա-
տա րան) եր բեք չի բա ցա ռել, որ կա րող են լի նել դեպ քեր, ե րբ ար դա րա դա տու թյան շա հե-
րից ել նե լով` ան հրա ժեշտ լի նի ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում ներ կի րա ռել դա տա րան 
դի մե լու` ան հատ նե րի ի րա վունք նե րի նկատ մամբ (տե՛ս, Տոլս տոյ-Մի լոս լավս կին ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան Եվ րո պա կան դա տա րա նի 13.07.1995 թվա կա նի վճի ռը): Միա-
ժա մա նակ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հա մա ձայն` դա տա րան դի մե լու ար դյու նա վետ ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րու մը չի նշա նա կում 
ըն դա մե նը մի ջամ տու թյան բա ցա կա յու թյուն, այլ կա րող է պա հան ջել, որ պե տու թյու նը ձեռ-
նար կի ո րո շա կի դրա կան քայ լեր այդ ուղ ղու թյամբ (տե՛ս, Էյ րին ը նդ դեմ Իռ լան դիայի Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը): Բա ցի այդ, Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
հաշ վի է առ նում այն դեպ քե րը, ե րբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ դա տա կան տուր քե-
րից ա զա տե լու ո րո շու մը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է չե ղյալ հայ տա րար վել դա տա-
րան նե րի կող մից, ե թե ա զա տե լու հա մար հիմք հան դի սա ցած հան գա մանք նե րը դա դա-
րում են գո յու թյուն ու նե նա լուց, կամ ե րբ դի մո ղին դա տա վա րու թյան սկզբ նա կան փու լում 
հայց ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը դա տա րան նե րին չի զր կում հե տա գա ցան կա ցած 
փու լում` դի մո ղի ֆի նան սա կան դրու թյու նը բա րե լավ վե լու դեպ քում վեր ջի նից դա տա կան 
տուրք գան ձե լու հնա րա վո րու թյու նից (տե՛ս, Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի գոր ծով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 16.06.2001 թվա կա նի վճի ռը): Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշում է նաև, 
որ պե տա կան տուր քը վճա րե լու պար տա վո րու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել որ պես դա տա-
րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ո րն ի նք նին չի հա մա պա տաս խա-
նում կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ տուր քե րի գու մա րը 
գնա հա տե լը ո րո շա կի գոր ծի հա տուկ հան գա մանք նե րի տե սան կյու նից, նե րա ռյալ դրանք 
վճա րե լու դի մու մա տուի ու նա կու թյու նը և դա տա վա րու թյան այն փու լը, ո րում նման սահ-
մա նա փա կու մը կի րառ վել է, հան գա մանք ներ են, ո րոնք է ա կան են ո րո շե լու հա մար` ան-
ձն օ ժտ ված է ե ղել դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քով, թե ոչ (տե՛ս, Պոդ բի ելս կին և 
ՊՊՈւ Պոլ պուրն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի, թիվ 39199/98, 26.07.2005 թվա կան, «Պայ քար և հաղ-
թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի, 20.12.2007 թվա կան, գան գատ թիվ 21638/2003): Վե-
րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տա կան տուր քի գծով ար տո-
նու թյուն նե րը, այդ թվում` դրա տա րա ժամ կե տու մը կամ վճար ման հե տաձ գու մը նպա տակ 
են հե տապն դում վե րաց նել ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան այն պի սի խո չըն դոտ նե-
րը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են ան ձի մոտ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռով դա տա րան դի մե լու, վե րա դաս ա տյան բո ղոք ներ կա յաց նե լու ան հնա րի նու-
թյու նը: Այդ նպա տա կից ել նե լով` օ րենս դի րը, ի տար բե րու թյուն պե տա կան տուր քի վճա րու-
մից ա զա տե լու ձևով ար տո նու թյուն սահ մա նե լուն, դա տա րա նի հա մար ա ռա վել լայն հայե-
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն է սահ մա նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու 
կամ հե տաձ գե լու հար ցում: Վեր ջինս պայ մա նա վոր ված է դա տա րա նի դե րով` որ պես ար-
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ նի, ո րը միա ժա մա նակ պետք է ա պա հո վի ան ձի 
ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը (տե՛ս, Դա վիթ Սաա կյանն ը նդ դեմ Լյու-
սա Սա հա կյա նի, Սե դա Սա հա կյա նի, Երևա նի կենտ րո նա կան նո տա րա կան գրա սե նյա կի 
նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, եր րորդ ան ձինք` Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու-
թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի Ա րաբ կի րի տա րած քային 
ստա րա բա ժան ման` ժա ռան գու թյան վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու, ժա ռան գու թյունն ըն-
դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին Վճռա բեկ դա տա րա նի 05.05.2009 թվա-
կա նի ո րո շու մը, քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՔԴ/0820/02/08):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Լաերտ Դու նա մա լյա նը վե րաքննիչ բո ղո քին կից 
ներ կա յաց րել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյուն: Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է միջ նոր դու թյու նը, ի սկ վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա-
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դարձ րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ պե տա կան տուր քի գծով նման ար տո նու թյուն 
«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված չէ («հե տաձ գում» 
և «տա րա ժամ կե տում» հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նա կան բո վան դա կու թյուն չու նեն), բա ցի 
այդ բո ղո քին չի կց վել միջ նոր դու թյան հիմ քում դր ված փաս տը` բո ղոք բե րո ղի` պե տա կան 
տուր քի գու մա րը վճա րե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լը հաս տա տող ա պա ցույց ներ:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը սույն գոր ծով 
ա ռա ջին հեր թին պետք է ա ռաջ նորդ վեր ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ա պա-
հով ման սկզ բուն քով և ել ներ այդ ի րա վուն քը ոչ միայն տե սա կա նո րեն, այլև գործ նա կա-
նում ա պա հո վե լու նպա տա կից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան 
տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե-
րը լուծ վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծից հետևում է, որ պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե-
տե լու հաս կա ցու թյու նը և կի րառ ման կար գը են թա կա է սահ ման ման «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Մինչ դեռ, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րն ըն դուն վել է 
(27.12.1997 թվա կան) մինչև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ըն դու նու մը 
(17.06.1998 թվա կան), սահ մա նե լով (հոդ ված 21) պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե-
րի տե սակ նե րը, որ պես այդ պի սին չի նա խա տե սել պե տա կան տուր քի վճար ման ժամ կե տի 
տա րա ժամ կե տու մը: Օ րենսդ րա կան նման բա ցը դա տա կան պրակ տի կա յում ո րոշ դեպ քե-
րում, ի նչ պես սույն գոր ծով հան գեց նում է այդ հիմ քով պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա-
րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րի մերժ ման:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 
ե թե ի րա վա կան ակ տում նա խա տես ված նոր մի պա հան ջի կա տա րում կա րող է միայն ի րա-
կա նաց վել այդ ի րա վա կան ակ տով նա խա տես ված ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն մամբ, 
կամ դրա կա տա րումն ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր ված է ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն-
մամբ, ա պա ի րա վա կան ա կտն այդ նոր մի մա սով գոր ծում է հա մա պա տաս խան ի րա վա-
կան այլ ա կտն ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույ թի հիմ քով ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը պե տա կան 
տուր քի ժամ կե տը տա րա ժամ կե տե լու մա սով չի գոր ծում, քա նի դեռ «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քում հա մա պա տաս խան լրա ցու մը չի կա տար վել: Միև նույն ժա մա նակ 
այդ հիմ քով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը սահ մա նա փա կե լը Վճռա բեկ 
դա տա րա նի հա մոզ մամբ չի բխում ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի և 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րից, ուս տի պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա-
ժամ կե տե լու ի րա վա կան ի նս տի տու տի կի րառ ման հար ցը պետք է նախ և ա ռաջ դի տար-
կել դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կային 
տարր հան դի սա ցող ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի հա մա տեքս տում:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հար ցին: Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
նշել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում է դա տա րա-
նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում-
նե րի: Այ դու հան դերձ, կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, 
որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի 
և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող 
նպա տա կի միջև (տե՛ս, «Վիկ տո րիա Կոն ցեռն» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ «Ակ վա տե խավ տո մա տի կա» 
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ՓԲԸ-ի թիվ Ե ԷԴ/1080/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 20.03.2013 
թվա կա նի ո րո շու մը, ի նչ պես նաև՝ «Պայ քար և Հաղ թա նակ ՍՊԸ-ն» ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
թիվ 21638/03 գան գա տով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա-
կա նի վճի ռը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ օ րենսդ րա կան բա ցի հիմ քով ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող ա պա հո վել ող ջա միտ հա մա-
չա փու թյուն օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի և նպա տա կի միջև, ը նդ հա կա ռա կը, կա րող է ան-
հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ հան դի սա նալ ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի 
ի րա կա նաց ման տե սան կյու նից: Հետևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ներ կա յաց վել է 
պե տա կան տուր քի վճա րու մը տա րա ժամ կե տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, դա տա րան-
ներն այն պետք է քննար կեն և այդ հար ցով ո րո շում կա յաց նեն որ պես պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-
նու թյանն այն մա սին, որ եր կու հայց պա րու նա կող վճի ռը բո ղո քարկ վել է ամ բող ջու թյամբ, 
մինչ դեռ բո ղոք բե րած ան ձն ա ռա ջին հայ ցի մա սով վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու 
ի րա վունք չու ներ, քա նի որ նա ա ռա ջին հայ ցով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձ չի հան դի սա ցել, 
գտ նում է, որ այն ան հիմն է:

Մաս նա վո րա պես, հիմն վե լով վե րոգ րյա լի վրա և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մա դրե-
լով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով 
միայն ա ռա ջին հայ ցին, ան տե սել է և իր ո րոշ մամբ չի ան դրա դար ձել Ա վագ Սարգ սյա նի 
հայ ցին ը նդ դեմ Լաերտ Դու նա մա լյա նի` պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պա հան ջի մա-
սին, քա նի որ այս հայ ցով Լաերտ Դու նա մա լյա նը հան դես է գա լիս որ պես կողմ, և Դա-
տա րա նի 19.04.2013 թվա կա նի վճ ռով կա յաց վել է Լաերտ Դու նա մա լյա նի ի րա վունք նե-
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ: 
Հետևա բար ամ բողջ վճ ռի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քը չի կա րող վե րա դարձ վել 
զուտ այն հիմ քով, որ բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ի րա վունք ու ներ բո ղո քար կե լու միայն վճ-
ռի մի մա սը:

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րը և կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծը, ի նչ պես նաև այդ դրույթ նե րով ե րաշ խա վոր ված ան ձի ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով` Վճռա բեկ դա տա րանն ան-
հիմն է հա մա րում նաև Վե րաքննիչ դա տա րա նի հետևու թյու նը` միջ նոր դու թյու նում նշ ված 
փաս տարկ նե րը հիմ նա վո րող ա պա ցույց ներ չներ կա յաց նե լու հիմ քով միջ նոր դու թյու նը մեր-
ժե լու և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու վե րա բե րյալ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե-
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, սահ մա նա փա կել է Լաերտ Դու նա մա լյա նի` ՀՀ Սահ-
մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 
ե րաշ խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 01.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը: 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0536/02/13
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/0536/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Խա ռա տյան
Դա տա վոր ներ`  Ա. Պետ րո սյան
 կ. Չի լին գա րյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հու նի սի 30-ի ն
քննար կե լով ը ստ հայ ցի «կոն վերս Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ը նդ-

դեմ Հաս միկ, Ռո բերտ, Ա նա հիտ Ա փի նյան նե րի, Սի րա նուշ ծա տի նյա նի` գու մա րի բռ նա-
գանձ ման պա հան ջի մա սին, և ը ստ Հաս միկ, Ռո բերտ, Ա նա հիտ Ա փի նյան նե րի, Սի րա նուշ 
ծա տի նյա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ը նդ դեմ Ըն կե րու թյան` 02.11.2011 թվա կա նին կնք ված քար-
տով վար կային սահ մա նա չա փի տրա մադր ման մա սին թիվ 060216/310894 պայ մա նա գի րը, 
03.11.2011 թվա կա նին կնք ված «Ան շարժ գույ քի գրա վով ա պա հո ված վար կային քար տե-
րի տրա մադր ման մա սին» թիվ 310894 պայ մա նա գի րը, այդ պայ մա նա գրի ան բա ժա նե լի 
մաս կազ մող 03.11.2011 թվա կա նին կնք ված ան շարժ գույ քի գրա վի մա սին թիվ 1C223839 
պայ մա նա գի րը, ե րաշ խա վո րու թյան թիվ 333108 պայ մա նա գի րը և ե րաշ խա վո րու թյան թիվ 
333109 պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո-
ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ռո բերտ Ա փի նյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Հաս միկ, Ռո բերտ, Ա նա հիտ Ա փի-

նյան նե րից և Սի րա նուշ ծա տի նյա նից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 25.976 
Ա ՄՆ դո լար և 34 ցենտ ու 17.966 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև Ըն կե րու թյան կող մից վճա րած 
պե տա կան տուր քի գու մա րը, սկ սած 26.12.2012 թվա կա նից մինչև վար կի մնա ցոր դի գու մա-
րը՝ 22.907.50 Ա ՄՆ դո լա րը, Ըն կե րու թյա նը վե րա դարձ նե լու օ րը, հաշ վար կել և պա տաս-
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խա նող նե րից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել պայ մա նա գրով նա խա տես ված 
տա րե կան 15% տո կո սա դրույ քը, սկ սած 26.12.2012 թվա կա նից մինչև պար տա վո րու թյան 
փաս տա ցի կա տար ման օ րը հաշ վար կել և բռ նա գան ձել պայ մա նա գրով նա խա տես ված 
տույ ժե րի գու մա րը, գու մա րի բռ նա գան ձու մը տա րա ծել ի նչ պես պա տաս խա նող նե րին սե-
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի և դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա, այն պես էլ 
պա տաս խա նող նե րի կող մից գրա վադր ված Երևա նի Ա գա թան գե ղո սի փո ղո ցի 7-րդ շենք 
թիվ 6 բնա կա րա նի վրա։ 

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Ս. Թադևո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 13.02.2014 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` մերժ վել։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
21.03.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռո բերտ Ա փի նյա նի միջ նոր դու թյու նը՝ պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից ա զա տե լու մա սին, մերժ վել է և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` միա ժա մա-
նակ սահ մա նե լով ժամ կետ թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու և բո ղո քը կր կին ներ-
կա յաց նե լու հա մար:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի 07.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռո բերտ Ա փի նյա նի միջ-
նոր դու թյու նը՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու մա սին, կր կին մերժ վել է, ի սկ վե-
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռո բերտ Ա փի նյա նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Վճռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա վո-

րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը, 21-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը, 31-րդ հոդ վա ծի «գ» 
կե տը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Սույն գոր ծով հաս տատ ված է այն հան գա ման քը, որ բո ղոք բե րողն ա ռա ջին կար գի 

հաշ ման դամ է: Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս պատ ճա ռա-
բա նել է, որ բո ղոք բե րած ան ձը գույ քային վատ դրու թյան վե րա բե րյալ այլ ա պա ցույց ներ չի 
ներ կա յաց րել, ի սկ ի նչ վե րա բե րում է նրա կող մից ներ կա յաց րած հաշ ման դա մու թյան վե-
րա բե րյալ փաս տաթղ թին, ի նչ պես նաև հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման վե րա բե րյալ պո լիկ-
լի նի կա կան ծա ռա յու թյան 24.03.2014 թվա կա նի փաս տաթղ թին, ա պա դրանք չեն կա րող 
հիմք հան դի սա նալ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար, քա նի որ թո շա կա ռու կամ հաշ-
ման դամ լի նե լու հան գա ման քը դեռևս չի վկա յում ան ձի գույ քային ծանր դրու թյան մա սին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հիմ նա վոր ված չէ և չի հա մա պա տաս խա նում ի րա-
վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի չա փա նի շին: Պե տա կան տուր քի գծով 
ար տո նու թյուն ներ սահ մա նե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հայե ցո ղա կան է, սա կայն այն 
չպետք է սահ մա նա փա կի ան ձի ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյու նը: 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու մա սին միջ նոր-
դու թյու նը մեր ժե լով, սահ մա նա փա կել է բո ղոք բե րած ան ձի վե րաքննիչ բո ղո քի քննու թյան 
ի րա վուն քը:
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Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի 07.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը։ 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նար կե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րանն 

այն գտ նում է հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա-
ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան-
կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ 
և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա-
տաքննու թյան ի րա վունք։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում-
նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։ 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա 
վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու 
և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա-
մա ձայն` բո ղո քին կց վում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա տա-
կան ա կտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու մա սին 
ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա-
րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու-
թյուն, ա պա վե րաքննիչ բո ղո քին կց վում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյու նը:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուրք 
վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին ներ` պե տա-
կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն` պե-
տա կան տուր քի գծով կա րող է սահ ման վել ար տո նու թյուն` պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ա զա տում:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն` ա ռան-
ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու-
թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` նույն օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դառ նա լով տվյալ ի րա վա կան խնդ-
րին` նշել է, որ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե-
րու թյան «գ» կե տի հա մա ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար 
պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա-
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տա վոր նե րը` «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին 
գոր ծե րով`  ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից և այդ ար տո նու թյուն նե րը նե րա ռում 
են նաև պե տա կան տուր քից ը նդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րն ուղղ ված 
է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով ե րաշ խա վոր ված՝ յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-
քի լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող 
սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն 
է ու թյու նը։ Սահ մա նա փա կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա-
րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե՛ս, Ար մե-
նակ և Գու լյա Սա հա կյան նե րի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի` նախ կին ԽՍՀՄ 
Խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում ներդր ված ա վան դի գու մա րը փոխ հա տու-
ցե լու պա հան ջի մա սին, ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի թիվ 3-734(ՎԴ) ո րո-
շու մը, «Պայ քար և Հաղ թա նակ ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 ո րո շու մը, կետ 44):

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ յու րա քա նա չյուր դեպ քում պե-
տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րա ռու մը պետք է հիմն վի դա տա րա նի ներ քին 
հա մոզ ման վրա (սուբյեկ տիվ չա փո րո շիչ), ո րը, սա կայն, ձևա վոր վում է ա պա ցույց նե րի 
օբյե տիվ, լրիվ և բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման վրա (օբյեկ տիվ չա փո րո շիչ): Բա ցի այդ, 
ներ քին հա մոզ ման հի ման վրա ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը, որ պես ա պա ցուց ման գոր-
ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս, չպետք է լի նի կա մա յա կան, այլ պետք է ուղղ ված լի նի քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոն ցից ա մե նա հիմ նա-
կա նը` ի րա վուն քի սուբյեկտ նե րի խախտ ված կամ վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյունն է:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ռո բերտ Ա փի նյա նը Դա տա րա նի 13.02.2014 թվա-
կա նի վճ ռի դեմ բե րել է վե րաքննիչ բո ղոք` միա ժա մա նակ միջ նոր դե լով ա զա տել պե տա-
կան տուր քի վճա րու մից այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ի նքն ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դամ 
է` ախ տո րոշ ված է զար գաց ման վեր ջին աս տի ճա նի քաղց կեղ, միակ ե կամ տի աղ բյու րը 
հաշ ման դու թյան թո շակն է: Նյու թա կան ծանր վի ճա կի հետ կապ ված նույ նիսկ չի կա րո ղա-
նում ստա նալ պար տա դիր քի միա թե րա պիա: Որ պես իր նյու թա կան ծանր դրու թյու նը հիմ-
նա վո րող ա պա ցույց` բո ղոք բե րած ան ձը վե րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց րել է հի վան-
դու թյան ախ տո րոշ ման վե րա բե րյալ պո լիկ լի նի կա կան ծա ռա յու թյան 24.03.2014 թվա կա նի 
փաս տա թուղ թը և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան բժշ կա սո-
ցիա լա կան փոր ձաքննու թյան գոր ծա կա լու թյան 17.05.2010 թվա կա նի հաշ ման դա մու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կան քը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժե լով նշ ված միջ նոր դու թյու նը` վե րա դարձ րել է վե-
րաքննիչ բո ղո քը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ նե րը հաշ ման-
դամ և թո շա կա ռու լի նե լու և դրանց վե րա բե րյալ առ կա ա պա ցույց նե րը բա վա րար չեն վեր-
ջի նիս գույ քային դրու թյու նը ծանր գնա հա տե լու և պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե-
լու ար տո նու թյուն սահ մա նե լու հա մար։

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան-
դրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին և բո ղոք բե րած ան-
ձի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րին` հի վան դու թյան ախ տո րոշ ման վե րա բե րյալ պո լիկ լի նի-
կա կան ծա ռա յու թյան 24.03.2014 թվա կա նի փաս տա թուղ թին և ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա-
լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան բժշ կա սո ցիա լա կան փոր ձաքննու թյան գոր ծա կա լու-
թյան 17.05.2010 թվա կա նի հաշ ման դա մու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կան քին, ար ձա նա գրում 
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է, որ Ռո բերտ Ա փի նյա նի ա ռա ջին խմ բի հաշ ման դամ լի նե լու, ե կամ տի միակ աղ բյու րը 
հաշ ման դա մու թյան թո շա կը ստա նա լու հան գա ման քը հա մար վում է բա վա րար օբյեկ տիվ 
հիմք վեր ջի նիս գույ քային դրու թյու նը ծանր դի տե լու հա մար: Բո ղոք բե րած ան ձի կող մից 
ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը ար տա ցո լում են նրա գույ քային ծանր դրու թյու նը, հետևա-
բար «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հիմ քով որ պես պե-
տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն` այն է պե տա կան տուր քից ա զա տում, կա րող էր սահ-
ման վել Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Ն ման պայ ման նե րում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա-
նը, Ռո բերտ Ա փի նյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, չի ա պա հո վել ստո րա դաս 
դա տա րա նի դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը` դրա նով ի սկ խախ տե լով 
Ռո բերտ Ա փի նյա նի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 
6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված-
նե րի հա մա ձայն Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րա գրյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 07.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
 2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա ՐԴ/0913/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ա րԴ/0913/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Բար սե ղյան 
Դա տա վոր ներ`  Ա. Մկրտ չյան 
 Ի. Վար դա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Շա մամ կա րա պե տյա նի ը նդ դեմ Ա րայիկ Միր զո յա նի` գույ-

քի վրա ար գե լանք դնե լու, ա պօ րի նա բար տի րա պե տած գույ քի կամ դրա ար ժե քի վե րա-
դարձ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա րա նի 15.11.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ Շա մամ կա րա պե տյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Շա մամ կա րա պե տյա նը պա հան ջել է Ա րայիկ Միր զո յա նից բռ-

նա գան ձել 4.000 Ա ՄՆ դո լա րով վա ճառ ված ՈԻ ԱԶ ավ տո մե քե նայի ար ժե քից 3.000 Ա ՄՆ 
դո լար, գե րեզ մա նա քա րի գու մա րը՝ 700 Ա ՄՆ դո լար կամ 280.000 ՀՀ դրամ, 2.000.000 
ՀՀ դրա մով ի րաց ված եր կա թյա շի նա նյու թի ար ժե քից 1.500.000 ՀՀ դրա մը, ըն դա մե նը՝ 
2.980.000 ՀՀ դրամ:

ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա-
րան) 02.10.2013 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
15.11.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Շա մամ կա րա պե տյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել 
է: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Շա մամ կա րա պե տյա նը։
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ 
հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, հաշ վի չի ա ռել, որ 

Շա մամ կա րա պե տյա նը չի աշ խա տում, գտն վում է ֆի նան սա պես ծանր վի ճա կում և չու նի 
բա վա րար մի ջոց ներ պե տա կան տուր քը վճա րե լու հա մար: Վե րաքննիչ դա տա րանն ան-
տե սել է նաև ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ գյու ղի գյու ղա պե տա րա նի կող մից 29.10.2013 
թվա կա նին տր ված տե ղե կան քը, ը ստ ո րի Շա մամ կա րա պե տյա նի ըն տա նի քը սո ցիա լա-
պես ա նա պա հով է և Շա մամ կա րա պե տյա նի խնամ քին է գտն վում ան գոր ծու նակ` հո գե-
կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող որ դին:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի 15.11.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րանն 

այն գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րաք նա չյուր ոք ու նի իր ի րա-

վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին նե րի 
ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա-
ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան-
կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ 
և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա-
տաքննու թյան ի րա վունք։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում-
նե րի դեմ վե րաքննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։ 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, դրա 
վճա րու մից ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու 
և դրա չա փը նվա զեց նե լու հար ցե րը լուծ վում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով։

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուրք 
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վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն դի մել հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին ներ` պե տա-
կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու հա մար։

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ պե-
տա կան տուր քի գծով կա րող են սահ ման վել հետևյալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան 
տուր քի վճա րու մից ա զա տում, ի սկ նույն հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն` պե տա կան տուր-
քի վճար ման ժամ կե տի հե տաձ գում:

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի հա մա ձայն` ա ռան-
ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու-
թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա տա վոր նե րը` նույն օ րեն քի 9-րդ 
հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից։

Վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում ան դրա դառ նա լով տվյալ ի րա վա կան խնդ-
րին` նշել է, որ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե-
րու թյան «գ» կե տի հա մա ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմ բե րի հա մար 
պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն ներ կա րող են սահ մա նել դա տա րան նե րը կամ դա-
տա վոր նե րը` «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծում նշ ված ա ռան ձին 
գոր ծե րով`  ել նե լով կող մե րի գույ քային դրու թյու նից և այդ ար տո նու թյուն նե րը նե րա ռում 
են նաև պե տա կան տուր քից ը նդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րն ուղղ ված 
է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սով ե րաշ խա վոր ված՝ յու րա քան չյուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-
քի լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը: Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող 
սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն 
է ու թյու նը։ Սահ մա նա փա կումն ան հա մա տե ղե լի կլի նի կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա-
րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե՛ս, Ար մե-
նակ և Գու լյա Սա հա կյան նե րի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի` նախ կին ԽՍՀՄ 
Խնայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կում ներդր ված ա վան դի գու մա րը փոխ հա տու ցե-
լու պա հան ջի մա սին, Վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի թիվ 3-734(ՎԴ) ո րո շու մը, 
«Պայ քար և Հաղ թա նակ ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 ո րո շու մը, կետ 44):

Վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 
ը նդ գծել, որ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա տե սում է դա տա րա նում պե-
տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րի կի րառ ման եր կու ըն թա ցա կարգ` օ րեն քի ու ժով 
և դա տա րա նի հայե ցո ղու թյամբ: Այս պես, «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 
հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ րա գրել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա-
կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցող սուբյեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից: Նման հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի 
կող մից պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան 
հա րու ցում և դրա քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մից: Միա ժա մա նակ «Պե տա կան 
տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծը նման ար տո նու թյուն կի րա ռե լու հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձե ռել է դա տա րան նե րին կամ դա տա վոր նե րին այն դեպ քե րում, ե րբ թեև բա ցա-
կա յում են նույն օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րը, սա կայն, ել նե լով կող մե-
րի գույ քային դրու թյու նից, ան հրա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նու թյուն` ե րաշ խա վո րե լու 
հա մար ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը:

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քում 
դրել է այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում բա ցա կա յում են «Պե տա կան տուր քի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րով Շա մամ կա րա պե տյա նին պե տա-
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կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու հիմ քե րը, ի սկ նրա կող մից վե րաքննիչ բո ղո քին կից 
ներ կա յաց ված ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ գյու ղի գյու ղա պե տա րա նի կող մից տր ված 
տե ղե կան քը բա վա րար չէ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր-
դու թյու նը բա վա րա րե լու հա մար:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Շա մամ կա րա պե տյա նը վե րաքննիչ բո ղո քին կից 
ներ կա յաց րել է միջ նոր դու թյուն պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե լու վե րա բե րյալ և 
որ պես իր նյու թա կան ծանր դրու թյու նը հիմ նա վո րող ա պա ցույց` վե րաքննիչ բո ղո քին կից 
ներ կա յաց րել է ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ գյու ղի գյու ղա պե տա րա նի կող մից 29.10.2013 
թվա կա նին տր ված տե ղե կան քը, հա մա ձայն ո րի` Շա մամ կա րա պե տյա նի ըն տա նի քը սո-
ցիա լա պես ա նա պա հով է և նա իր ան գոր ծու նակ որ դու` Վար դան Միր զո յա նի խնա մա-
կալն է, ո րը տա ռա պում է հո գե կան հի վան դու թյամբ: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Շա մամ կա-
րա պե տյա նի վե րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ա զա տե լու միջ նոր դու թյու նը և դրա հիմ քում ըն կած` ՀՀ Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ գյու ղի 
գյու ղա պե տա րա նի կող մից 29.10.2013 թվա կա նին տր ված տե ղե կանքն ար տա ցո լում են վե-
րաքննիչ բո ղոք բե րած ան ձի գույ քային ծանր դրու թյու նը, հետևա բար «Պե տա կան տուր քի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի «գ» կե տի ու ժով, որ պես պե տա կան տուր քի գծով ար-
տո նու թյուն` այն է պե տա կան տուր քից ա զա տում, կա րող էր սահ ման վել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի կող մից:

Ն ման պայ ման նե րում, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 
Շա մամ կա րա պե տյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, չի ա պա հո վել ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի) դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյու նը, դրա նով ի սկ խախ տե լով Շա մամ կա րա պե տյա նի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 15.11.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը։ 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման։
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2628/02/13
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե կԴ/2628/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  կ. Հա կո բյան
Դա տա վոր ներ`  գ. Մա տի նյան
 Ի. Վար դա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ 
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 03-ի ն
քննար կե լով ը ստ հայ ցի «Հայ բիզ նես բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ը նդ դեմ «ՄԻԼ-

ԼԱր» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.07.2014 թվա կա նի 
«Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Լեռ նիկ Հով հան նի սյա նի վճ ռա-
բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 336.893,93 

Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես 24.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ առ կա 
պարտք, այդ թվում` 8.386,54 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես ժամ կե տանց 
պարտք: 

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` կ. Պետ րո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.04.2014 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
08.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 16.04.2014 թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքննիչ 
բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի բաց թողն ման պատ ճա ռը հար գե լի 
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հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ 
Խա չիկ Նա զա րյա նի միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վար չի ներ կա յա ցու ցիչ Լեռ նիկ Հով հան նի սյա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Բան կը։ 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, 

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո-
պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի պա հանջ նե րը, հար գե լի չի հա մա րել դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու 
միջ նոր դու թյու նը և այն չի վե րա կանգ նել, ի նչն էլ ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, չնա յած որ դա-
տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղումն ա կն հայտ հար գե լի է ր։ 

Վե րաքննիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս հաշ վի չի ա ռել Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային ի րա վուն քում ար տա-
հայտ ված այն դիր քո րո շու մը, որ պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րը ոչ միայն պետք է ամ-
րա գրեն քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, այլ 
նաև կոնկ րետ գոր ծով պետք է ա պա հո վեն ան ձի կող մից այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 
ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը։ Մինչ դեռ, սույն գոր ծով խախտ վել է Ըն կե րու թյան սնան կու-
թյան գոր ծով կա ռա վար չի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը, մաս նա վո րա պես` Ըն-
կե րու թյու նը սնանկ է ճա նաչ վել Երևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա վար չա կան շր ջա նի ը նդ-
հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ Ե ՄԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով` 
29.04.2014 թվա կա նին կա յաց ված վճ ռով, ի սկ Խա չիկ Նա զա րյա նը սնան կու թյան գոր ծով 
կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել նույն դա տա րա նի 19.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ և 16.04.2014 
թվա կա նի թիվ Ե կԴ/2628/02/13 վճ ռի մա սին տե ղե կա ցել է 03.06.2014 թվա կա նին` թիվ 
Ե ՄԴ/0039/04/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Բան կի ներ կա յաց րած դի մու մին կից փաս-
տաթղ թե րից: 

Ա վե լին, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի 16.04.2014 թվա կա նի 
թիվ Ե կԴ/2628/02/13 վճիռն Ըն կե րու թյանն ու ղարկ վել է Երևա նի Սիս վա նի թիվ 57 հաս ցե ով, 
մինչ դեռ Ըն կե րու թյան ծա նուց ման հաս ցեն Երևա նի ծի ծեռ նա կա բեր դի թիվ 1/3 հաս ցեն է:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել թիվ 
Ե կԴ/2628/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
«Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 08.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել 
դա տա կան ա կտ` «Միլ լար» ՍՊ ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ 
Նա զա րյա նի միջ նոր դու թյու նը` թիվ Ե կԴ/2628/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 16.04.2014 
թվա կա նի վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա-
րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի ճա նա չե լու և վե րա կանգ նե լու մա-
սին»: 

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
28.08.2009 թվա կա նին կող մե րի միջև կնք ված թիվ V09-0024 վար կային գոր ծառ նու-
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թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գլ խա վոր պայ մա նա գրի 3-րդ բաժ նի 25-րդ կե տի հա մա ձայն` 
հա ճա խոր դը պար տա վոր է Բան կին ան հա պաղ տե ղե կաց նել գտն վե լու վայ րի, ղե կա-
վար նե րի, բան կային վա վե րա պայ ման նե րի փո փո խու թյուն նե րի մա սին, ին չը, սա կայն, չի 
կա տա րել, այ նինչ պար տա վոր է ր։ Հետևա բար նման փո փո խու թյան առ կա յու թյան դեպ-
քում ան գամ այս պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ար դյուն քում վրա հա սած բա ցա սա կան 
հետևանք նե րի պա տաս խա նա տուն միայն Ըն կե րու թյունն է։ Դա տա րա նի կող մից ու ղարկ-
ված ծա նու ցում նե րը պատ շաճ կար գով ստաց վել են Ըն կե րու թյա նը հաս ցե ա գրած նա մա-
կա գրու թյու նը ստա նա լու ի րա վա սու ան ձանց կող մից։ Դա տա րա նը վեր ջին նե րիս չվս տա-
հե լու և կաս կա ծի տակ դնե լու հիմ քեր չու ներ և այժմ էլ այդ ծա նու ցում ներն Ըն կե րու թյան 
կող մից ստաց ված չլի նե լու փաստ առ կա չէ։ Այ սինքն` Ըն կե րու թյան բո լոր հար ցե րը կապ-
ված ծա նու ցա գրե րի ա ռաք ման հետ պետք է ներ կա յաց վեն ոչ թե դա տա րան նե րին, այլ` 
փոս տային ա ռաք ման ծա ռա յու թյա նը։

Դա տա րա նի 16.04.2014 թվա կա նի վճ ռով Բան կի հայ ցը` Ըն կե րու թյու նից գու մար բռ-
նա գան ձե լու պա հան ջով, բա վա րար վել է։ Երևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա վար չա կան շր-
ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` 19.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ է Ըն կե րու-
թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նշա նակ վել Խա չիկ Նա զա րյա նը, ին չի հիմ քով էլ 
ծա գել է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տով սահ-
ման ված` որ պես կա ռա վար չի դա տա րան նե րին դի մե լու լիա զո րու թյու նը, ո րը, սա կայն, 
միև նույն է չի ա պա հո վում կա ռա վար չի` սույն գոր ծով մաս նա կից լի նե լու և այդ հիմ քով վե-
րաքննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք ներ բե րե լու ի րա վուն քը։ Հետևա բար բո ղոք նե րի ներ կա յա ցու-
մը ոչ թե սույն գոր ծով մաս նա կից հան դի սա ցող Ըն կե րու թյան կող մից է, այլ սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի, ին չը թույլ է տա լիս են թա դրե լու, որ դրանց ներ կա յա ցու մը վեր ջի նիս 
կող մից հե տապն դում է պե տա կան տուր քի վճա րու մից խու սա փե լու նպա տակ, քա նի որ 
«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա ռա վա րի չը բո-
ղոք նե րի հա մար վճար վե լիք պե տա կան տուր քից ա զատ ված է ։

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նու-

մը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 234-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` Վե րաքննիչ դա տա-
րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը և 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը, կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը 
հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում է 
նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 
ստեղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և 
հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՄԻ ԵԴ-ի նա խա դե պային ի րա վուն-
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քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքննու թյան ի րա-
վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: Այս 
ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի 
կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի 
այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու-
մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ 
նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց-
նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն 
ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան թիվ 8225/78 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 28.05.1985 թվա կա նի 
վճի ռը, պարբ. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, 
հե տապն դում են ո րո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի-
ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց 
հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա-
նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա-
հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ-
ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե-
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք 
է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
թիվ 22083/93 22095/93  գան գա տով ՄԻ ԵԴ 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 51, 55) :

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է 
մեկ նա բան վեն նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ և 213-րդ 
հոդ ված նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքննիչ բո ղո քը բեր-
վել է uահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո-
ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մաuին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա վա րա րել դա-
տա րա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր-
վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, բա ցա-
ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր քով 
կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե-
րը հար գե լի հա մա րե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է բո ղո քարկ ման 
ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետևանք նե րին: Մաս նա վո րա պես` Վճռա բեկ 
դա տա րա նը նշել է, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
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դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ-
սյա ժամ կետ: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում 
վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք ու նի ներ կա յաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ-
նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի 
քննար կու մը վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև 
ան ձի` սահ մա նա դրա կան նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա-
վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե´ս, «ՎՏԲ-Հա յաս-
տան բանկ» ՓԲԸ-ն ը նդ դեմ Դա նի ել Բար սե ղյա նի և այ լոց թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ 
հոդ վա ծի 1-ի կե տի ի րա վա կար գա վո րու մից հետևում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար-
գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը կոնկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար 
լի նե լու հան գա ման քի գնա հա տո ղա կան ֆունկ ցիան թող նե լով դա տա րան նե րի հայե ցո ղու-
թյա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, ժամ կե տը բաց թող նե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է 
բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ: 

Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը:

Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ-
ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ-
մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ` ե րբ 
ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի 
մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան 
կամ գոր ծուղ ման մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով:

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով 16.04.2014 թվա կա նի թիվ 
Ե կԴ/2628/02/13 վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե-
տի բաց թողն ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին 
Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի միջ նոր դու թյու նը և վե րա դարձ նե լով վեր-
ջի նիս վե րաքննիչ բո ղո քը, նշել է, որ հայ ցա դի մու մում որ պես պա տաս խա նող Ըն կե րու թյան 
ծա նուց ման հաս ցե նշ ված է Երևա նի Սիս վա նի թիվ 57 հաս ցեն, Դա տա րա նը 16.04.2014 
թվա կա նի թիվ Ե կԴ/2628/02/13 վճ ռի օ րի նակն ու ղար կել է վե րը նշ ված հաս ցե ով, և հա-
մա ձայն գոր ծում առ կա 25.04.2014 թվա կա նի հանձն ման հա վաս տա գրի` Ըն կե րու թյու նը 
16.04.2014 թվա կա նի թիվ Ե կԴ/2628/02/13 վճ ռի օ րի նա կը ստա ցել է 25.04.2014 թվա կա նին: 
Նման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ միջ նոր դու թյու նը հիմ-
նա վո րող բա վա րար ա պա ցույց ներ չեն ներ կա յաց վել: 

Մինչ դեռ վե րը նշ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում ան դրա դառ նա-
լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը` Վճռա բեկ դա-
տա րանն ար ձա նա գրում է հետևյա լը. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը Երևա նի Մա լա թիա-Սե բաս տիա 
վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 
Ե ՄԴ/0039/04/14 վճ ռով ճա նաչ վել է սնանկ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 10), ի սկ նույն դա տա րա նի 
19.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա-
նակ վել Խա չիկ Նա զա րյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 12): 

Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զա րյա նը 27.06.2014 
թվա կա նին Դա տա րա նի 16.04.2014 թվա կա նի վճ ռի դեմ ներ կա յաց րել է վե րաքննիչ բո ղոք՝ 
միջ նոր դե լով հար գե լի հա մա րել բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի բաց թո ղու մը, քա նի որ նշ ված վճ-
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ռի մա սին տե ղե կա ցել է 03.06.2014 թվա կա նին թիվ Ե ՄԴ/0039/04/14 սնան կու թյան գոր ծով 
Բան կի կող մից ներ կա յաց ված դի մու մին կից փաս տաթղ թե րից և ան հա պաղ մի ջոց ներ է 
ձեռ նար կել վե րաքննիչ բո ղոք կազ մե լու և ներ կա յաց նե լու հա մար:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ 
պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու  մա սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո դա-
տա րա նը նույն օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ան հա պաղ նշա նա կում 
է ս նան կու թյան  գոր ծով կա ռա վա րիչ (այ սու հետ` կա ռա վա րիչ)` դա դա րեց նե լով ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վար չի լիա զո րու թյուն նե րը: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու  մա-
սին վ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից պար տա պա նը (ղե կա վա րը) գոր ծում է 
նույն օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի ե րկ րորդ և եր րորդ մա սե րով նա խա տես ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ 
սնան կու թյան գոր ծով նշա նակ ված կա ռա վա րի չը պար տա պա նի ա նու նից դի մում է դա տա-
րան ներ` դա տա կան կար գով լու ծում պա հան ջող հար ցե րով, ներգ րավ վում է պար տա պա նի 
այն դա տա վա րու թյուն նե րում, ո րոն ցում վեր ջինս հան դես է գա լիս որ պես հայց վոր, պա-
տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք նու րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր-
րորդ ան ձ, ա ռանց լիա զո րա գրի հան դես է գա լիս պար տա պա նի ա նու նից։

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն-
ներն ի րա կա նաց նե լիս կա ռա վա րի չը գոր ծում է պար տա պա նի ա նու նից և իր պա տաս խա-
նատ վու թյամբ: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պար տա-
պա նին սնանկ ճա նա չե լուց հե տո` մինչև նրա վե րա բե րյալ լու ծա րե լու  մա սին ո րո շում ըն-
դու նե լը, պար տա պա նի ղե կա վա րը գոր ծում է կա ռա վար չի հա մա ձայ նու թյամբ և նրա հս կո-
ղու թյան ներ քո: Պար տա պա նի ղե կա վա րին ար գել վում է պար տա պա նի գույ քը տնօ րի նե լու 
կամ պար տա պա նի հա մար գույ քային պար տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նող ցան կա ցած գոր ծո-
ղու թյուն կա տա րել ա ռանց կա ռա վար չի թույլտ վու թյան:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ սնանկ ճա նաչ ված 
պար տա պա նի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը փո խանց վում 
են կա ռա վար չին, ո րն էլ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
պար տա պա նի ա նու նից ի րաց նում է դրանք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել 
է այն հան գա ման քը, որ Խա չիկ Նա զա րյա նը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ նշա նակ-
վել է 19.05.2014 թվա կա նին` Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի 
վեր ջին օ րը, հետևա բար վեր ջինս օբյեկ տի վո րեն բա վա րար հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում ի րաց նե լու իր բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը: Ա վե լին, գոր-
ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է այն փաս տը, որ Խա չիկ Նա զա րյա նը Դա-
տա րա նի վճ ռի մա սին տե ղե կա ցել է 03.06.2014 թվա կա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 15), ո րից 
հե տո և մի ջոց ներ է ձեռ նար կել վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, միա ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով 16.04.2014 թվա կա նի թիվ 
Ե կԴ/2628/02/13 վճիռն Ըն կե րու թյան հաս ցե ով ու ղարկ ված չլի նե լու վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ 
բո ղո քի փաս տար կին, ար ձա նա գրում է հետևյա լը. ի հիմ նա վո րումն վե րը նշ ված փաս տար-
կի՝ սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րի չը նշել է, որ թիվ Ե կԴ/2628/02/13 վճիռն Ըն կե րու-
թյանն ու ղարկ վել է Երևա նի Սիս վա նի թիվ 57 հաս ցե ով, մինչ դեռ Ըն կե րու թյան ծա նուց ման 
հաս ցեն Երևա նի ծի ծեռ նա կա բեր դի թիվ 1/3 հաս ցեն է:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ գոր ծում առ կա գրա վի ի րա վուն քի 
գրանց ման 02.09.2009 թվա կա նի թիվ 0180132 վկա յա կա նով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 44) հիմ նա-
վոր վում է Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մից մատ նան շած` Երևա նի 
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ծի ծեռ նա կա բեր դի թիվ 1/3 հաս ցե ում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Ըն կե րու թյա նը գույք 
պատ կա նե լու հան գա ման քը:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Երևա նի Սիս վա նի թիվ 57 
հաս ցեն՝ որ պես Ըն կե րու թյան ծա նուց ման հաս ցե, նշ ված է ե ղել միայն Բան կի կող մից ներ-
կա յաց ված հայ ցա դի մու մում, ի սկ Դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում նշ ված 
հաս ցե ով ու ղարկ ված ծա նու ցում նե րը փոս տային բա ժան մուն քից վե րա դարձ վել են, մաս-
նա վո րա պես, «հաս ցե ում չկա այդ պի սին» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 67), «դու ռը փակ է» (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 72) նշում նե րով, այ սինքն՝ Ըն կե րու թյու նը նշ ված հաս ցե ով դա տաքննու թյան ըն-
թաց քում ե րբևէ չի ծա նուց վել, ի սկ Դա տա րա նը, ու նե նա լով Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քով պատ կա նող այլ գույ քի հաս ցե (այն է` Երևա նի ծի ծեռ նա կա բեր դի թիվ 
1/3), պատ շաճ և բա վա րար մի ջոց ներ չի ձեռ նար կել Ըն կե րու թյանն այդ հաս ցե ով ևս ծա նու-
ցե լու ուղ ղու թյամբ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բո ղո քարկ վող դա տա-
կան ակ տը Դա տա րա նի կող մից Երևա նի Սիս վա նի թիվ 57 հաս ցե ով ու ղար կե լու և այդ 
հաս ցե ում ստաց ված լի նե լու հան գա ման քը չէր կա րող դր վել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան 
գոր ծով կա ռա վար չի՝ որ պես Ըն կե րու թյան դա տա վա րա կան ի րա վունք ներն ի րա կա նաց-
նող ան ձի միջ նոր դու թյան մերժ ման հիմ քում, հատ կա պես այն դեպ քում, ե րբ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը, իր հեր թին, «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 08.07.2014 թվա-
կա նի ո րո շումն Ըն կե րու թյանն ու ղար կել է Երևա նի ծի ծեռ նա կա բեր դի թիվ 1/3 հաս ցե ով: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա-
տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տը և 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տը, քա նի որ ա ռանց հիմ նա վոր 
պատ ճա ռա բա նու թյան, ան տե սե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը` հաս տատ ված է հա մա րել բո ղոք բե րած ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո ղոք բե-
րե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տի ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի 
խախտ ման փաս տը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ տվյալ 
դեպ քում Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, սահ մա նա փա կել 
է բո ղոք բե րած ան ձի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 18-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ-
խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 08.07.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և են թա-

կա չէ բո ղո քարկ ման:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե ԱՔԴ/1020/02/14 
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/1020/02/14 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ կ. Հա կո բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24-ին
քննար կե լով ը ստ հայ ցի «Եվ րո պա» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ը նդ դեմ «Ս պի-

տակ կա մար» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` կազ մա կեր պու թյուն)` 51.000 ՀՀ դրա մի և ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված տո կոս նե րի բռ նա գանձ ման պա հանջ-
նե րի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 
07.05.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ 

ի րեն բռ նա գան ձել 51.000 ՀՀ դրամ` որ պես հիմ նա կան պար տա վո րու թյան գու մար, ի նչ-
պես նաև այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված բան կային տո կոս նե րը` սկ սած կե տան ցի օր վա նից մինչև պար տա վո րու թյան 
փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Երևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Բու նիա թյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 02.04.2014 
թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
07.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա-
նի 02.04.2014 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի-
նա կան ու ժի մեջ։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Վճռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա վո-

րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 5-րդ, 19-րդ, 42.1-րդ հոդ-

ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ, 92-րդ հոդ ված նե րը։
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի տվել ո րոշ ման փաս տա կան այն հիմ նա վո րում նե րը, 

ո րոնց առ կա յու թյու նը թույլ կտար հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե րի վկա յա կոչ մամբ 
հիմ նա վո րել ո րո շումն ի րա վա կան տե սան կյու նից, ի սկ ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կամ 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) ո րո շում նե րի զուտ 
մեջ բե րու մը դեռևս հա մո զիչ կեր պով չի հիմ նա վո րում Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը: 

Միա ժա մա նակ, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծը զուտ սահ մա նել է հայց վո րի 
հա մար հաշ վարկ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, որ պի սի օ րենսդ րա կան պա հան ջը 
պահ պան վել է հայց վո րի կող մից, և գու մա րի հաշ վար կը ներ կա յաց վել է: 

Ա վե լին, նշ ված նոր մով սահ ման ված չէ հաշ վար կի տե սա կը, ձևը, հետևա բար Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը, չն շե լով, թե ի նչ կերպ է խախտ վել օ րեն քի պա հան ջը և չպատ ճա ռա-
բա նե լով իր դա տա կան ակ տը, Ըն կե րու թյա նը ծան րա բեռ նել է վե րա ցա կան պար տա կա-
նու թյուն նե րով` զր կե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից: 

Բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի 07.05.2014 թվա-
կա նի ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ-

նում է, որ այն հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղա դրան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, 
ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ, 
ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 
ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

Հատ կան շա կան է, որ կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է բո լոր 
ան ձանց քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին վե րա բե րող յու-
րա քան չյուր հայց դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը: Այդ դրույ թը մարմ նա վո րում է 
«դա տա րա նի ի րա վուն քը», այ սինքն` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նում հայց հա րու-
ցե լու ի րա վուն քը, ո րը քննու թյուն սկ սե լու ի րա վուն քի միայն մի մասն է, ին չի սահ մա նա փա-
կու մը դա տա րան նե րի կող մից ըն թա ցա կար գային օ րենք նե րի զուտ խիստ մեկ նա բան ման 
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հետևան քով կա ռա ջաց նի ի րա վուն քի խախ տում և ան ձի այդ ի րա վուն քը կկ րի վե րա ցա կան 
բնույթ, հետևա բար քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, 
դժ վար է պատ կե րաց նել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյուն, ե թե դա տա րան դի մե լու ի րա վուն-
քը չի ա պա հով վում, ին չի ար դյուն քում տե ղի չի ու նե նա դա տա վա րու թյուն և առ հա սա րակ 
կար ժեզրկ վեն այդ վա րույ թի ար դար, հրա պա րա կային և ա րագ քննու թյան բնո րո շում նե-
րը: Ը նդ ո րում, կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի նպա տա կը ոչ թե տե սա կան կամ վե րա ցա-
կան, այլ գործ նա կան և ար դյու նա վետ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վո րումն է: Դա, մաս նա-
վո րա պես, վե րա բե րում է դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քին` նկա տի ու նե նա լով այն զգա լի 
դե րը, որ ար դար դա տաքննու թյան ի րա վունքն ի րա կա նաց վում է ժո ղովր դա վա րա կան 
հա սա րա կու թյու նում (տե՛ս, Կրե ուզն ը նդ դեմ Լե հաս տա նի թիվ 28249/95 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 
19.06.2001 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 52, 53-56, Գոլ դերն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան, 
թիվ 4451/70 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 21.02.1975 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 34): 

Այ նուա մե նայ նիվ, ՄԻ ԵԴ-ը եզ րա հան գել է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը, ո րի մի մասն էլ կազ մում են «դա տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան» ի րա վունք նե րը, բա ցար ձակ չեն և կա րող են են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի, 
սա կայն կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ-
մա նա փա կեն ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա-
վուն քի բուն է ու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տին չի հա մա պա տաս խա նի, ե թե կի րառ ված մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի 
միջև չկա հա մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն` գործ նա կան և ար դյու նա վետ 
ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման ա պա հովվ մամբ (տե՛ս, Ալ-Ադ սա նին ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա-
գա վո րու թյան թիվ 35763/97 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 21.11.2001 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 53, Խալ-
ֆաուին ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 34791/97 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 14.12.1999 թվա կա նի վճի ռը, 
պարբ. 35, Ռա պոն ը նդ դեմ Ֆրան սիայի թիվ 4210/00 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 25.07.2002 թվա կա-
նի վճի ռը, պարբ. 90, «Պայ քար և հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 21638/03 
գան գա տով ՄԻ ԵԴ 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 44): Միա ժա մա նակ, ՄԻ ԵԴ-ը նշել է, 
որ թեև կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ե րաշ խա վո րում է դա տա րան դի մե լու ար-
դյու նա վետ ի րա վունք, այ նուա մե նայ նիվ, պե տու թյան հայե ցո ղու թյանն է թողն ված նշ ված 
նպա տա կի հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի ը նտ րու թյան հար ցը (տե՛ս, Էյ րին ը նդ դեմ Իռ-
լան դիայի թիվ 6289/73 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 26): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` ի թիվս այլ պա հանջ նե րի հայ ցա դի մու մում պետք է նշ վի նաև բռ-
նա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա վո րը վե րա դարձ նում է հայ ցա դի մու մը, ե թե չեն պահ պան վել նույն օ րենսգր քի 87-րդ 
հոդ վա ծում սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա-
հանջ նե րը: 

Այս պես, դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լը և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րու ցու մը քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ա ռա ջին և ի նք նու րույն փուլն է, ո րից հե տո միայն սկս-
վում է գոր ծի շար ժը, և հնա րա վոր է դառ նում դա տա վա րա կան հե տա գա բո լոր գոր ծո ղու-
թյուն նե րի կա տա րու մը: Դա տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյա նը և վե ճի լուծ մա-
նը ձեռ նա մուխ է լի նում ի րենց ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար դա տա րան դի մող ան ձանց դի մու մի հի ման վրա (ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ, 3-րդ, 37-րդ և 38-րդ հոդ ված ներ): Հայ ցային 
վա րույ թի գոր ծե րը հա րուց վում են դա տա րան հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով, ո րն 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վա րույ թի հա րուց ման դա տա վա րա կան մի ջոց է. թեև հայց 
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ներ կա յաց նե լը գոր ծի հա րուց ման նա խա պայ մանն է, այ դու հան դերձ ի նք նին բա վա րար 
չէ քա ղա քա ցիա կան գործ հա րու ցե լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է, որ պես զի հայց վո րի կող-
մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նի օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա-
րա կան պա հանջ նե րին: Դա տա վո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու ո րո շում կա րող է 
կա յաց նել միայն այն դեպ քում, ե թե հայ ցա դի մումն ըն դու նե լիս ստու գում և պար զում է, որ 
հայց վո րը հայց հա րու ցե լու ի րա վունք ու նի, այ սինքն` ե րբ առ կա են հայց հա րու ցե լու ի րա-
վուն քի նա խա դրյալ նե րը, և հայց վո րը պահ պա նել է այն հա րու ցե լու (դա տա րան դի մե լու) 
օ րեն քով սահ ման ված կար գը, այլ կերպ ա սած՝ պահ պան վել են հայ ցա դի մու մի գրա վոր 
ձևին և բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը: Հա կա ռակ դեպ քում` այդ պա-
հանջ նե րի չպահ պա նու մը հիմք է հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հա մար, և հայց վո րի մոտ 
ծա գում է ան հրա ժեշ տու թյուն վե րաց նել հա մա պա տաս խան հայ ցա դի մու մի թե րու թյուն նե րը 
(ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ ված): 

Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով դա տա-
վո րը միանձ նյա կա տա րում է հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և քա ղա քա ցիա կան գործ 
հա րու ցե լու բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հետևա բար, դա տա վո րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նի 
կա տա րե լու բո լոր ան հրա ժեշտ դա տա վա րա կան մի ջոց ներն ի րա կա նաց նե լու ճիշտ գոր ծո-
ղու թյուն ներ` ա պա հո վե լով շա հագրգռ ված ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն 
ամ բող ջու թյամբ: Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծը յու րա քան-
չյուր ան ձի ի րա վունք է վե րա պա հում դա տա րա նում պաշտ պա նել Սահ մա նա դրու թյամբ և 
օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, դա-
տա րան նե րը պար տա վոր են քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րը ժա մա նա կին և ճիշտ քննե լու մի-
ջո ցով ա պա հո վել այդ պաշտ պա նու թյու նը, ո րը սկս վում է հենց հայ ցա դի մու մը (դի մու մը) 
վա րույթ ըն դու նե լու և գործ հա րու ցե լու պա հից: 

Հետևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ առ կա են հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան դա-
կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րի ձևա կան խախ տում ներ, ի նչ պես նաև պրակ տիկ 
խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր է շտ կել գոր ծը դա տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու 
փու լում, ա պա դա տա վո րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նի հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, 
ի սկ դրա նում առ կա ան հս տա կու թյուն նե րը շտ կե լու գոր ծը` դա տաքննու թյան նա խա պատ-
րաս տե լու փու լում, ին չը բխում է ան ձի «դա տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի մատ չե լի ու-
թյան» ի րա վունք նե րից: 

Անդ րա դառ նա լով հայ ցա դի մու մում պա հանջ վող գու մա րի հաշ վար կը ներ կա յաց նե-
լու պա հան ջին՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գու մա րի հա շա վար կը չի կա րող նույ-
նաց վել գու մա րի գո յաց ման հիմ քե րի և դրանք հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րի հետ: Նման 
մո տեց ման դեպ քում ան ձի վրա դր վում է պար տա կա նու թյուն յու րա քան չյուր դեպ քում գու-
մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ ներ կա յաց նե լիս գու մա րի բռ նա գանձ ման հիմք հան դի սա-
ցող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նել բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից, մինչ դեռ ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի տրա մա բա նու թյու նից չի բխում ա պա ցույց նե րը 
բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց նե լը՝ նկա տի ու նե նա լով նաև գոր ծը դա-
տաքննու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լի առ կա յու թյու նը: Սույն գոր ծով Դա տա րա նը 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու-
թյու նը ներ կա յաց րել է 51.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հանջ, սա կայն չի ներ կա յաց րել 
վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը: Հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վել է փաս տա թուղթ, որ-
տեղ կա տար ված հաշ վար կի ը նդ հա նուր գու մա րը կազ մել է 7.910.815 ՀՀ դրամ, և նշ ված չէ 
51.000 ՀՀ դրամ գու մա րի գո յա ցու մը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե-
րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում չեն պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 



28

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տում սահ ման ված 
բռ նա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի հաշ վար կը ներ կա յաց նե լու պա հան ջը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Ըն կե րու թյու նը, ներ կա յաց նե-
լով 51.000 ՀՀ դրամ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
տո կոս ներ բռ նա գան ձե լու պա հանջ, հայ ցա դի մու մում նշել է բռ նա գանձ ման են թա կա գու-
մա րի չա փը, պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քե րը, ի նչ պես նաև հայ ցա դի մու մին կցել 
է ա պա ցույց նե րը` ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման 11.06.2013 թվա կա նի թիվ Ա 7205103296, 
18.07.2013 թվա կա նի թիվ Ա 6536658650, 26.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 4235150884, 
27.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 7605338041, 27.08.2013 թվա կա նի թիվ Ա 5477888062, 
10.09.2013 թվա կա նի թիվ Ա 4272704291 հար կային հա շիվ նե րը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րի հաշ վար կը՝ սկ սած կազ-
մա կեր պու թյան կե տան ցի օր վա նից մինչև 28.03.2014 թվա կա նը: Ը ստ է ու թյան` հայ ցա դի-
մում ներ կա յաց ված 51.000 ՀՀ դրա մը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված տո կոս նե րը բռ նա գանձ ման են թա կա գու մա րի հաշ վարկն են: 

Նման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց-
ված հայ ցա դի մու մի ըն դու նե լի ու թյան հար ցը լու ծե լիս Դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վեր 
ան ձի ի րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ դա տա րան դի մե լու ան ձի սահ մա նա դրա-
կան ի րա վուն քի ա պա հով ման գե րա կա յու թյամբ, ուս տի ստո րա դաս դա տա րան նե րի այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում չեն 
պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տի 6-րդ են թա կե տում սահ ման ված բռ նա գանձ ման են թա կա կամ վի ճարկ վող գու մա րի 
հաշ վար կը ներ կա յաց նե լու պա հան ջը, ան հիմն է:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա-
տա րա նը, հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լով, ի րա կա նաց րել է ըն թա ցա կար գային օ րեն քի 
նեղ մեկ նա բա նում՝ չա պա հո վե լով Ըն կե րու թյան՝ «դա տա րան դի մե լու» և «դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան» ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը և խախ տե լով քա ղա քա ցիա կան գոր ծե-
րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով հայ-
ցա դի մու մը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
87-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 6-րդ են թա կե տով սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ձևին և բո վան-
դա կու թյանն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րին, հետևա բար, տվյալ դեպ քում բա ցա կա յում է 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա-
կե տով նա խա տես ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու հիմ քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լով, սահ մա նա փա կել է Ըն կե րու թյան` 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ-
խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով վճ-
ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 10.06.2014 թվա կա նի 
ՀՕ-49-Ն ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 07.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ` վե րաց նել 
Երևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի 02.04.2014 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու-
մը։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/3221/02/13
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/3221/02/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  գ. Մա տի նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 17-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի «Նո րա մու ծու թյան և ձեռ նե րե ցու թյան ազ գային կենտ րոն» 

ՊՈԱկ-ի (այ սու հետ` կազ մա կեր պու թյուն) ը նդ դեմ «Ար գՈ կոմպ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն-
կե րու թյուն)` գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե-
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 15.04.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ կազ մա կեր-
պու թյան բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան-

ձել 3.126.629 ՀՀ դրամ: 
Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Վար դա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.03.2014 
թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է մինչև Ըն կե-
րու թյան հայցն ը նդ դեմ կազ մա կեր պու թյան` վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը լու ծե լու և 
4.000.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
15.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ կազ մա կեր պու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է և Դա-
տա րա նի 14.03.2014 թվա կա նի «Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել կազ մա կեր պու թյու նը: 
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 53-րդ հոդ վա ծը, 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան հիմն կեր պով գտել է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծի քննու թյունն ան հնա րին է մինչև Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար-
չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույ թում քնն վող թիվ 
Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը: 
Վե րաքննիչ դա տա րանն իր այդ եզ րա հան գումն հիմ նա վո րել է այն փաս տար կով, որ թիվ 
Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տով կա րող են 
պարզ վել սույն գոր ծով վի ճե լի տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի ստո րագր ված լի-
նե լու կամ չլի նե լու, տա րած քը ներ կա յումս ա զատ ված լի նե լու հան գա մանք նե րը, ի նչ պես 
նաև այն պի սի փաս տա կան հան գա մանք ներ, ո րոնք կա րող են է ա կան լի նել սույն քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան և վեճն ը ստ է ու թյան ճիշտ լու ծե լու տե սան կյու նից:

Մինչ դեռ սույն գոր ծով վի ճե լի տա րած քի` հանձն ման-ըն դուն ման ակ տով հանձն ված 
և ներ կա յումս ա զատ ված լի նե լու փաս տա կան հան գա մանք նե րը չեն կա րող հաս տատ վել 
թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան դա տա կան ակ-
տով, քա նի որ այդ փաս տա կան հան գա մանք նե րը տվյալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով քննու-
թյան ա ռար կա չեն հան դի սա նում և դուրս են թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր-
ծով հայց վոր Ըն կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա պա հանջ նե րի շր ջա նակ նե րից:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ նշ ված փաս տա կան հան գա-
մանք նե րի պարզ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը չի հան գեց նում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյան ան հնա րի նու թյան, քա նի որ կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված և գոր-
ծում առ կա տաս նյակ ա պա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ վի ճե լի տա րած քը մինչև օ րս 
Ըն կե րու թյան կող մից չի ա զատ վել և չի հանձն վել վար ձա տուին` կազ մա կեր պու թյա նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 15.04.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և վե րաց նել Դա տա րա նի 14.03.2014 թվա կա նի 
«Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րանն այն 

գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա-

ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման ի րա վա կան կար գա վո րում նե-
րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է տվյալ 
գոր ծի քննու թյու նը մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու ի րա վա կան խնդ րին, մաս նա վո րա պես` Վճռա բեկ դա տա րանն ար-
ձա նա գրել է, որ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հիմ քը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում այն պի սի 
հան գա ման քի ի հայտ գալն է, ո րն ը ստ է ու թյան ար գե լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց-
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քը. գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ, ի սկ դրա միակ նպա տա կը 
գոր ծի շա րու նակ մա նը խո չըն դո տող հան գա մանք նե րի վե րա ցումն է (տե՛ս, Սամ վել, Սա հակ 
և Սուլ թան Մար կո սյան ներն ը նդ դեմ Լու սիկ Գևոր գյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԿԴ/0808/02/10 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Նախ կի նում կա յաց րած մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, 
որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քննու թյունն 
ան հնա րին է մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը, ի սկ գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, 
օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի։ 
Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը 
պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նա-
դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող 
գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու-
թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն 
ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, թե ին չու տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ 
փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվյալ գոր ծի քննու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց 
տալ գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը (տե՛ս, Վե րա Ա զի զյանն ը նդ դեմ Նու նե Սարգ-
սյա նի թիվ Ե ԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.01.2010 
թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա րուց-
ման հիմ քում ըն կած վե ճը վե րա բե րում է ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գրից 
բխող պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար մա նը: 

Այս պես, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից ել նե լով` հարկ է ար ձա նա գրել 
հետևյա լը.

24.12.2012 թվա կա նին կազ մա կեր պու թյան` որ պես վար ձա տուի, և Ըն կե րու թյան` որ-
պես վար ձա կա լի միջև կնք վել է ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, ո րի հա-
մա ձայն` կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է ամ սա կան 550.000 ՀՀ դրամ վճա րի դի-
մաց մեկ տա րի ժամ կե տով Ըն կե րու թյան օգ տա գործ մա նը հանձ նել Երևան քա ղա քի կո մի-
տա սի պո ղո տայի թիվ 49/3 հաս ցե ում գտն վող 2-րդ մաս նա շեն քի 1-ին հար կի 649,94քմ մա-
կե րե սով տա րած քը` դրա նպա տա կային նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան օգ տա գոր ծե-
լու պայ մա նով: Նշ ված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը ստա ցել է նո տա րա կան վա վե րա-
ցում, դրա նից ծա գող ի րա վունք նե րը են թարկ վել են պե տա կան գրանց ման, և պայ մա նա-
գիրն օ րեն քով սահ ման ված կար գով մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-12):

կազ մա կեր պու թյան հայ ցի հիմ քում դր վել է այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը ոչ 
պատ շաճ է կա տա րել նշ ված պայ մա նա գրով ստանձ նած իր պար տա վո րու թյուն նե րը, այն է` 
սահ ման ված վար ձավ ճա րի գու մար նե րը վճա րել է ու շա ցում նե րով, ը նդ հան րա պես չի վճա-
րել 2013 թվա կա նի հու լիս և օ գոս տոս ա միս նե րի վար ձավ ճար նե րը, ի նչ պես նաև կազ մա-
կեր պու թյա նը պատ ճա ռել է վնաս` բաց թողն ված օ գու տի տես քով: Դի մե լով դա տա րան` 
կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռ նա գան ձել 3.126.629 ՀՀ դրամ, ո րից 
1.356.667 ՀՀ դրա մը` որ պես 01.07.2013 թվա կա նից մինչև 14.09.2013 թվա կանն ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար վար ձավ ճա րի գու մար, 199.210 ՀՀ դրա մը` որ պես 1.356.667 ՀՀ 
դրամ պարտ քի գու մա րի նկատ մամբ մինչև 10.12.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար, 1.570.752 ՀՀ դրա մը` որ պես վար ձա կա լած 
տա րած քը չա զա տե լու և չհանձ նե լու հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի գու մար (հա տոր 
1-ին, գ.թ. 4-9): 
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Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույ թում է գտն վում թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա-
կան գործն ը ստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ը նդ դեմ կազ մա կեր պու թյան` վար ձա կա լու թյան պայ-
մա նա գի րը լու ծե լու և գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին:

Թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը 
Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա-
վա սու թյան դա տա րա նին է ներ կա յաց րել հայ ցա դի մու մի լրա ցում, ո րով խնդ րել է որ պես 
Ըն կե րու թյան հայ ցա պա հան ջի լրա ցում` պար տա վո րեց նել կազ մա կեր պու թյա նը 15.09.2013 
թվա կա նի դրու թյամբ ստո րա գրել հանձ ման-ըն դուն ման ակ տը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 170-172):

Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել սույն քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ մինչև Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-
Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի վա րույ թում գտն-
վող թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը:

Նշ ված միջ նոր դու թյան հիմ քում Ըն կե րու թյան կող մից դր վել է այն հան գա ման քը, որ 
թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան դա տա կան ակ-
տով ո րոշ վե լու է, թե Ըն կե րու թյան և կազ մա կեր պու թյան միջև մինչև ե րբ են առ կա ե ղել 
պայ մա նա գրային ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, որ պա հից է ան հրա ժեշտ նրանց միջև կնք-
ված պայ մա նա գի րը հա մա րել լուծ ված, ի սկ վի ճե լի տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ-
տը` ստո րագր ված (հա տոր 1-ին, գ.թ. 168-169):

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ Ըն կե րու-
թյան միջ նոր դու թյու նը, «Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց-
նե լու մա սին» 14.03.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա սեց նե լով սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
վա րույ թը մինչև թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան 
ա կտ կա յաց նե լը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից քնն վող թիվ 
Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան դա տա կան ակ տով 
կա րող են պարզ վել այն պի սի փաս տա կան հան գա մանք ներ, ո րոնք կա րող են է ա կան նշա-
նա կու թյուն ու նե նալ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան հա մար:

Մաս նա վո րա պես` Դա տա րա նը նշել է, որ այդ փաս տա կան հան գա մանք ներն են 
15.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ վի ճե լի տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի ստո-
րագր ված լի նե լը կամ չլի նե լը, այդ տա րած քի ա զատ ված և հանձն ման-ըն դուն ման ակ տով 
հանձն ված լի նե լը, որ պի սիք չեն կա րող պարզ վել սույն գոր ծի տվյալ նե րի հի ման վրա:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով կազ մա կեր պու թյան վե րաքննիչ բո ղո քը և Դա-
տա րա նի «Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 
14.03.2014 թվա կա նի ո րո շու մը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վերջ նա կան դա տա կան ակ տով կա րող 
են պարզ վել տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի ստո րագր ված լի նե լու կամ չլի նե լու, 
տա րած քը ներ կա յումս ա զատ ված լի նե լու հան գա մանք նե րը, ի նչ պես նաև այն պի սի փաս-
տա կան հան գա մանք ներ, ո րոնք կա րող են է ա կան լի նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 
քննու թյան հա մար: 

Միա ժա մա նակ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով բո ղոք բե րած ան ձի 
այն պատ ճա ռա բա նու թյա նը, որ հայց վո րի կող մից ներ կա յաց ված և գոր ծում առ կա տաս-
նյակ ա պա ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ տա րած քը մինչև օ րս պա տաս խա նո ղի կող մից 
չի ա զատ վել ու չի հանձն վել վար ձա տուին, ար ձա նա գրել է, որ հայց վո րի կող մից մատ-
նանշ ված ա պա ցույց նե րը պետք է պատ շաճ գնա հատ վեն 15.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ 
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հանձն ման-ըն դուն ման ա կտն ստո րա գրե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին թիվ 
Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թեև նշ ված փաս տա կան հան գա մանք-
նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան դա տա կան ակ տով, սա կայն 15.09.2013 
թվա կա նի դրու թյամբ վի ճե լի տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի ստո րագր ված լի նե-
լու կամ չլի նե լու, տա րած քը ներ կա յումս ա զատ ված լի նե լու հան գա մանք նե րը չեն կա րող 
է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան հա մար հետևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար է ա-
կան նշա նա կու թյուն ու նի այն փաս տա կան հան գա ման քի պար զու մը, թե ա րդյոք Ըն կե-
րու թյու նը կազ մա կեր պու թյան հայ ցա դի մու մում մատ նանշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
այն է` 01.07.2013 թվա կա նից մինչև 14.09.2013 թվա կա նը, պատ շա ճո րեն կա տա րել է իր 
պայ մա նա գրային պար տա վո րու թյուն նե րը, թե` ոչ, և հիմ նա վոր է ա րդյո՞ք Ըն կե րու թյու նից 
3.126.629 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու մա սին կազ մա կեր պու թյան պա հան ջը: Հետևա բար, 
Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյու նը հնա րա-
վոր է ան կախ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից մատ նանշ ված հան գա մանք նե րի առ-
կա յու թյու նից կամ բա ցա կա յու թյու նից, ին չը պետք է հաս տատ վի Երևան քա ղա քի Ա րաբ-
կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
կող մից քնն վող թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տով: 

Այ սինքն` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծով կա յաց վե լիք վերջ նա կան դա տա կան ակ տով, 15.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ 
վի ճե լի տա րած քի հանձն ման-ըն դուն ման ակ տի ստո րագր ված լի նե լու կամ չլի նե լու, ներ-
կա յումս այդ տա րած քի ա զատ ված լի նե լու հան գա մանք նե րի պար զու մը չի կա րող հան գեց-
նել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյան:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում մինչև 
թիվ Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը քննե լու ան հնա րի նու թյան որևէ հիմք առ կա չէ, հետևա բար 
բա ցա կա յում է նաև սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը, ին չը հաշ վի չի ա ռն վել Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից:

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
կե տի 4-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է 
նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի` օ րենք նե րի և այլ 
ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։

Վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շում նե րում բազ միցս ան դրա դար ձել է դա տա կան ակ-
տե րի ի րա վա կան հիմ նա վոր վա ծու թյան հար ցին և նշել, որ դա տա կան ակ տը հիմ նա վո րե-
լու պա հան ջը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է ի նչ պես գործն ը ստ է ու թյան լու ծող, այն պես 
էլ` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին: Յու րա քան չյուր դեպ քում ո րոշ ման մեջ ոչ միայն պետք 
է ցույց տր վի կի րառ ման են թա կա նոր մը պա րու նա կող նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ-
վա ծը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ 
նոր մը (տե՛ս, օ րի նակ թիվ Ե ԿԴ/2768/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի 27.11.2013 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով 
Դա տա րա նի «Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 
14.03.2014 թվա կա նի ո րո շու մը, չի պատ ճա ռա բա նել, թե ի նչ պի սի ի րա վա կան կամ փաս-
տա կան հան գա մանք նե րի հի ման վրա է հան գել այն հետևու թյան, որ սույն քա ղա քա ցիա-
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կան գոր ծի քննու թյունն ան հնա րին է մինչև Երևան քա ղա քի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ-
թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մից քնն վող թիվ 
Ե ԱՔԴ/2799/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ա կտ կա յաց նե լը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի բո ղո քարկ վող ո րո շու մը չի հա մա պա տաս խա նում դա տա կան ակ տե րին ներ կա-
յաց վող հիմ նա վոր վա ծու թյան և օ րի նա կա նու թյան չա փա նիշ նե րին, չու նի բա վա րար փաս-
տա կան և ի րա վա կան հիմ նա վո րում, ուս տի այն չի կա րող հա մար վել պատ ճա ռա բան ված 
և հիմ նա վոր ված դա տա կան ա կտ: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա-
րե լու և Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 10.06.2014 թվա կա-
նի թիվ ՀՕ-49-Ն ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 15.04.2014 թվա կա նի թիվ Ե կԴ/3221/02/13 ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան 
ա կտ` վե րաց նել Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 14.03.2014 թվա կա նի «Թիվ Ե կԴ/3221/02/13 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե ՇԴ/0938/02/10 
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ՇԴ/0938/02/10 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Դ. Խա չատ րյան
Դա տա վոր ներ`  Ն. Տա վա րա ցյան
 Ս. Մի քայե լյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈւՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ 
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի մայի սի 24-ին,
քննար կե լով ը ստ Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու-

թյան մարմ նի դի մու մի` Վլա դի միր Օ հա նո վին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2012 թվա կա-
նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Վլա դի միր Օ հա նո վի վճ-
ռա բեկ բո ղո քը, 

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար-

ձու թյան մար մի նը պա հան ջել է Վլա դի միր Օ հա նո վին ճա նա չել ան գոր ծու նակ: 
Երևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շր ջա նի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

(այ սու հետ՝ Դա տա րան) 20.01.2012 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է, վճռ վել է 
29.07.1957 թվա կա նի ծն ված Վլա դի միր Լենտ րո նի Օ հա նո վին ճա նա չել ան գոր ծու նակ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
13.11.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վլա դի միր Օ հա նո վի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վլա դի միր Օ հա նո վը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Վճռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա վո-

րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 171-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը և 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
4-րդ են թա կե տը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը Վլա դի միր 

Օ հա նո վին պատ շաճ ձևով չի տե ղե կաց րել դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, 
գոր ծը քննել է վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյամբ և ը նդ հան րա պես մաս նա կից չի դարձ րել գոր ծի 
քննու թյա նը: 

Ա վե լին, Վե րաքննիչ դա տա րա նը պատ շաճ գնա հա տա կան չի տվել այն հան գա ման-
քին, որ Դա տա րա նը Վլա դի միր Օ հա նո վին գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից չդարձ նե լու 
պա րա գա յում չի պար զել` ա րդյոք վեր ջի նիս ա ռող ջա կան վի ճա կը թույլ տա լիս է դա տա-
կան նիս տին կան չե լու, թե` ոչ:

Փաս տո րեն, Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լիս ան տե սել 
է նաև այն, որ Դա տա րա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում Վլա դի միր Օ հա նո վը զրկ վել 
է իր ի րա վունք նե րը դա տա րա նում պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի նչ պես նաև օ րեն-
քով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղո քար կե լու Դա տա րա նի վճի ռը: Նշ ված վճի ռը օ րի նա-
կան ու ժի մեջ չմ տած լի նե լու պա րա գա յում Վլա դի միր Օ հա նո վը հա մար վել է գոր ծու նակ, 
հետևա բար ի րա վա սու է ե ղել բո ղո քար կե լու դա տա կան ակ տը:

Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ-
վա ծը կի րա ռե լի է այն դեպ քում, ե րբ քա ղա քա ցին օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճ ռով ճա-
նաչ վել է ան գոր ծու նակ, սա կայն տվյալ պա րա գա յում Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ է մտել և չի բո ղո քարկ վել միայն նշ ված դա տա կան ակ տի մա սին Վլա դի միր Օ հա նո վի 
կող մից ի րա զեկ ված չլի նե լու և գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից դարձ ված չլի նե լու ար դյուն-
քում, հետևա բար վեր ջինս չի կա րող զրկ վել ի նք նու րույն իր շա հե րը դա տա րա նում պաշտ-
պա նե լու ի րա վուն քից հատ կա պես այն պա րա գա յում, ե րբ Վլա դի միր Օ հա նո վը վե րաքննիչ 
բո ղոք ներ կա յաց նե լիս նաև միջ նոր դել էր հար գե լի ճա նա չել դա տա կան ակ տը բո ղո քար-
կե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը` վե րը նշ ված հիմ-
նա վո րում նե րով: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել» Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի 13.11.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան: 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ-

նում է, որ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո-

րում է հետևյալ ի րա վա կան հար ցա դրում նե րը.
ա) ո րո՞նք են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 171-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով նա խա տես ված՝ «Քա ղա քա ցին կա րող է կանչ վել դա տա կան նիս տի, ե թե դա 
թույլ է տա լիս նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը» դրույ թով դա տա րա նին վե րա պահ ված հայե ցո-
ղու թյան ի րաց ման սահ ման նե րը, 

բ) ի րա վա չափ է ա րդյո՞ք Վե րաքննիչ դա տա րա նի վի ճարկ վող ո րոշ ման հիմ քում ըն-
կած ի րա վա կան դիր քո րո շումն առ այն, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի՝ ան գոր ծու նակ 
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ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կե լու ժամ կե տը բաց թող նե լուց հե տո ան ձն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա ձեռք է բե րում ան գոր ծու նակ ան ձի կար գա-
վի ճակ, հետևա բար նաև այդ կար գա վի ճա կում այլևս չու նի վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց-
նե լու ի րա վունք,

գ) ա րդյո՞ք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տով նա խա տես ված «ան գոր ծու նակ (…) ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը 
և օ րի նա կան շա հե րը դա տա րա նում պաշտ պա նում են նրանց (…) խնա մա կալ նե րը» 
դրույ թի կի րառ մամբ կա րող է սահ մա նա փակ վել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե-
րյալ գոր ծի վա րույ թի շր ջա նակ նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա-
վուն քը: 

ա) ՀՀ Սահ մա նա դրու թյու նը մար դուն, նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա-
վունք նե րը ու ա զա տու թյուն նե րը հռ չա կում է որ պես բարձ րա գույն ար ժեք ներ և պե տու թյա-
նը սահ մա նա փա կում մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով ու ա զա տու թյուն-
նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք (հոդ ված 3): Միա ժա մա նակ ՀՀ Սահ-
մա նա դրու թյունն ամ րա գրում է մար դու ա նօ տա րե լի և բնա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով-
ման մի շարք ե րաշ խիք ներ, ո րոնց շար քում ա ռա վել կարևոր վում է ան ձի ի րա վունք նե րի և 
ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, պե տա կան այլ մար մին նե րի 
ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վուն քը (հոդ ված 18), 
ի նչ պես նաև ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը  (հոդ ված 20): Այդ ե րաշ-
խիք նե րը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 14.1 հոդ վա ծի ու ժով հա վա սա րա պես վե րա բե րում են 
նաև հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց:

 Հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց՝ որ պես խո ցե լի խմ բի ան դամ նե րի 
պաշտ պա նու թյանն են ուղղ ված նաև մի շարք մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թեր, 
ո րոն ցում ևս այս ան ձանց ի րա վունք նե րի դա տա կան ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյունն 
ամ րագր վում է որ պես ի րա վունք նե րի ու ա զա տու  թյուն նե րի ա պա հով ման կարևո րա գույն 
ե րաշ խիք:

 Հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի պաշտ պա նու թյան և հո գե բու ժա կան օգ-
նու թյան բա րե լավ ման սկզ բունք նե րը (ՄԱկ-ի գլ խա վոր Ա սամբ լե այի 1991 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 17-ի 46/119 բա նաձև) ան թույ լատ րե լի են հա մա րում հո գե կան հի վան դու թյամբ 
տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ որևէ խտ րա կան մո տե ցում, և ճա նա չում են ան ձի՝ ի րեն 
ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու կա պակ ցու թյամբ գոր ծի վա րույ թին փաս տա բա նի մի ջո ցով ներ-
կա յաց ված լի նե լու ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև այլ շա հագր գիռ ան ձանց հետ հա վա սար 
հնա րա վո րու թյուն նե րով՝ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը վե րա դաս դա տա րան 
բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը: Եվ րո պայի խորհր դի Պառ լա մեն տա կան վե հա ժո ղո վի 1977 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 8-ի 818(1977) «Հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող նե րի վի ճա-
կի մա սին» հանձ նա րա րա կա նում, Նա խա րար նե րի կո մի տեի 1983 թվա կա նի փետր վա րի 
22-ի R(83)2 «Հար կա դիր կար գով հոս պի տա լաց ված՝ հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող 
ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մա սին» հանձ նա րա րա կա նում, 1999 թվա կա-
նի փետր վա րի 23-ի R(99)4 «Չա փա հաս ան գոր ծու նակ նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու-
թյան սկզ բունք նե րի մա սին» հանձ նա րա րա կա նում, 2004 թվա կա նի փետր վա րի 24-ի 
Rec(2004)10 «Հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի և ար ժա նա պատ-
վու թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» հանձ նա րա րա կա նում ևս ը նդ գծ վում է, որ հո գե կան 
խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձինք պետք է ու նե նան բո լոր քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն, ի սկ դրանց սահ մա նա փա կում նե րը 
թույ լատ րե լի են «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի պա հանջ նե րին խիստ հա մա պա տաս խան: Ը նդ 
ո րում, Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րին ա ռա ջարկ վում է սահ մա նել, որ ան-
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ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տը չի կա րող հիմն վել միայն բժշ-
կա կան եզ րա կա ցու թյան վրա, որ հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձի հա մար պետք է 
ա պա հով ված լի նի լս վե լու ի րա վուն քը և գոր ծի քննու թյան ո ղջ ըն թաց քում պետք է ներ կա 
գտն վի փաս տա բա նը: Մաս նա վո րա պես` 1999 թվա կա նի փետր վա րի 23-ի R(99)4 հանձ նա-
րա րա կա նով ըն դուն ված «Չա փա հաս ան գոր ծու նակ նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
սկզ բունք նե րի» 13-րդ սկզ բուն քը՝ վեր նագր ված «Ան ձամբ լս վե լու ի րա վունք» վեր տա ռու-
թյամբ, սահ մա նում է. «Ան ձը պետք է ու նե նա ան ձամբ լս վե լու ի րա վունք ցան կա ցած գոր-
ծի վա րույ թում, ո րը կա րող է ազ դել իր գոր ծու նա կու թյան վրա»: Նույն սկզ բունք նե րի 14-
րդ սկզ բուն քի հա մա ձայն՝ ան ձը պետք է ու նե նա բո ղո քարկ ման հա մա պա տաս խան ի րա-
վունք ներ:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻ ԵԴ) սույն գոր ծին 
հա ման ման փաս տա կան հան գա մանք ներ ու նե ցող Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա-
նի գոր ծով վճ ռում նշել է. «Մի շարք նախ կին գոր ծե րով (հար կա դիր հոս պի տա լաց ման 
ա ռն չու թյամբ) Դա տա րա նը հաս տա տել է, որ հո գե կան հի վան դու թյամբ տա ռա պող ան-
ձը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա լս վե լու ան ձամբ, կամ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, 
ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով (տե՛ս, օ րի նակ, Վին թեր վեր պի գոր ծը, կետ 79): Վին թեր վեր պի 
գոր ծի ա ռանց քում դի մո ղի ա զա տու թյունն էր: Այ նուա մե նայ նիվ, սույն գոր ծում դա տա վա-
րու թյան ե լքն ա ռն վազն հա վա սար կարևո րու թյուն ու նի դի մո ղի հա մար, քա նի որ հար վա-
ծի տակ է (վ տանգ ված է) կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում նրա ան ձնա կան ի նք նա վա րու թյու նը, 
նե րա ռյալ՝ ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը: Ա վե լին, Դա տա րա նը նկա տում է, որ դի մո ղը 
դա տա վա րու թյու նում եր կա կի դեր է խա ղա ցել` նա շա հագր գիռ կողմ էր, և միա ժա մա նակ՝ 
դա տա կան քննու թյան հիմ նա կան օբյեկ տը: Ո ւս տի, նրա մաս նակ ցու թյունն ան հրա ժեշտ էր 
ոչ միայն նրան իր գոր ծը ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու հա մար, այլ նաև դա տա-
վո րին՝ նրա մտա վոր կա րո ղու թյան մա սին կար ծիք ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյուն տա լու 
հա մար» (տե´ս, Շտու կա տու րովն ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի թիվ 44009/05 գան գա տով ՄԻ ԵԴ 
2008թ. մար տի 27-ի վճի ռը, 71-72-րդ կե տեր): 

Հաշ վի առ նե լով այն ի րա վա կան հետևանք նե րը, ո րոնք քա ղա քա ցու հա մար ծա գում 
են ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լու դեպ քում, այն է՝ ան ձն ա նո րոշ ժամ կե տով զրկ վում է ի նք-
նու րույ նա բար, իր գոր ծո ղու թյուն նե րով ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու և ի րա կա նաց նե լու, իր 
հա մար քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ ծե լու և դրանք կա տա րե լու հնա րա-
վո րու թյու նից, ի նչ պես նաև սահ մա նա փակ վում է ան ձի ա զա տու թյու նը և ան ձնա կան ան-
ձեռնմ խե լի ու թյան ի րա վուն քը՝ օ րենս դիրն ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լը թույ լատ րում է 
բա ցա ռա պես դա տա կան կար գով: Ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դա տա կան կարգ սահ-
մա նե լու նպա տակն է թույլ չտալ սխալ գնա հա տել ան ձի՝ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու-
թյու նը հաս կա նա լու կամ դրանք ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան մա սին:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ որևէ հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն չի կա րող 
ան սահ մա նա փակ և բա ցար ձակ լի նել, և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 171-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված՝ ան ձին իր գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից 
դարձ նե լու հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն էլ յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում պետք է 
ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի վե րո հի շյալ սահ մա նա դրա կան, ի նչ պես 
նաև մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի, մաս նա-
վո րա պես` ար դար դա տա քննու թյան ի րա վուն քի, դա տա րա նում լս վե լու ի րա վուն քի, իր 
կող մից ը նտր ված փաս տա բա նի մի ջո ցով իր շա հե րը դա տա րա նում ներ կա յաց նե լու ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը: Նշ ված հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն ի րա կանց նե լիս 
դա տա րա նը կաշ կանդ ված է այն քա նով, որ քա նով չպետք է թույլ տալ սխալ գնա հա տել ան-
ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի, իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու կամ դրանք 
ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան մա սին: Այ լա պես, դա ոչ միայն չի նպաս տի ար դա րա դա տու-
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թյան ի րա կա նաց մա նը, այլև ան ձին կզր կի իր ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը դա տա-
կան կար գով պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Խնդ րո ա ռար կա հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը վե րո հի շյալ սահ ման նե րում ի րա կա-
նաց նե լու պա հանջն ա պա հո վե լու նպա տա կով Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ յու րա-
քան չյուր դեպ քում ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում քննե լիս դա տա րա նը պար տա-
վոր է քա ղա քա ցուն ծա նու ցել նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով 
ան ձամբ ներ կա գտն վե լու, ան հնա րի նու թյան դեպ քում իր շա հե րը դա տա րա նում ներ կա-
յաց նել իր կող մից ը նտր ված փաս տա բա նի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև պար տա վոր է քա ղա քա-
ցուն ծա նու ցել ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վճ ռի մա սին՝ հնա րա վո րու թյուն տա-
լով օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում բո ղո քար կե լու տվյալ վճի ռը: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է նաև, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձի ներ-
կա յու թյու նը դա տա րա նում ա պա հո վե լը կա րևոր  վում է նաև նրա հա մար, որ դա տա վո րին 
հնա րա վո րու թյուն տր վի ան սխալ կար ծիք ձևա վո րել ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի, իր գոր-
ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու կամ դրանք ղե կա վա րե լու կա րո ղու թյան 
մա սին, ի նչ պես նաև ան գոր ծու նակ ճա նաչ վող ան ձին հնա րա վո րու թյուն տր վի օ գտ վել ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ի րա-
վունք նե րից: 

Ան ձի ներ կա յու թյու նը դա տա կան նիս տին կօ ժան դա կի դա տա րա նին պար զե լու նաև, 
թե ա րդյո՞ք դի մում տված ըն տա նի քի ան դամ նե րը վար վել են ան բա րե խիղճ` ա կն հայ տո րեն 
նպա տակ ու նե նա լով քա ղա քա ցուն ան հիմն զր կել գոր ծու նա կու թյու նից:

բ) Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է այն հիմ նա վոր-
մամբ, որ ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու մա սին վճի ռը բո ղո քար կե լու ժամ կե տը բաց թող նե լու 
ար դյուն քում ան ձն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի հի ման վրա ձեռք է բե րել 
ան գոր ծու նակ ան ձի կար գա վի ճակ, հետևա բար նաև այդ կար գա վի ճա կում այլևս չու նի վե-
րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք: Ը նդ ո րում, վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի 
ա ռել այն հան գա ման քը, որ բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նում 
դա տա կան նիս տի մա սին ծա նուց ված չի ե ղել, դա տա րան չի կանչ վել, ի նչ պես նաև ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռի մա սին չի տե ղե կաց վել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում: 

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ վե րաքննիչ 
դա տա րա նի նման դիր քո րոշ ման պայ ման նե րում բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձն ան գոր-
ծու նակ է ճա նաչ վել ա ռանց դա տա րան կանչ վե լու, չի ծա նուց վել դա տա կան նիս տի ժա-
մա նա կի մա սին, չի ծա նուց վել կա յաց ված դա տա կան ակ տի մա սին և այդ ի սկ պատ ճա-
ռով բաց է թո ղել նաև վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը, ը նդ հան րա պես զրկ վում է իր 
ա ռն չու թյամբ կա յաց ված դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դա տա վա րա կան հնա րա վո րու-
թյուն նե րից: Նման ի րա վի ճա կում, նկա տի ու նե նա լով, որ ան ձն ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նի կող մից ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վել ա ռանց դա տա րան կանչ վե լու, ար գե լա փակ վում 
է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ը նդ հան-
րա պես: Բա ցի այդ, օ րենս դի րը, նկա տի ու նե նա լով, որ ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
հետևան քով սահ մա նա փակ վում են նրա ա զա տու թյունն ու ան ձնա կան ան ձեռնմ խե լի ու-
թյան ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ան ձը զրկ վում է իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե-
րը ո ղջ ծա վա լով ի նք նու րույն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից` ան ձին ան գոր ծու նակ 
ճա նա չե լը թույ լատ րում է միայն դա տա կան կար գով: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
ի րա վա կան դիր քո րոշ ման պայ ման նե րում դա տա կան կար գով ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մը ձևա կան բնույթ է ստա նում և դառ նում ի նք նան պա տակ, և 
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ար դյուն քում ան ձի նշ ված սահ մա նա դրա կան ի րա վունք նե րը հայտն վում են դա տա կան վե-
րա հս կո ղու թյու նից դուրս: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ բաց է թողն ված ան-
գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը, և ա ռա-
ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մեջ, այդ հան գա մանքն ան գոր ծու-
նակ ճա նաչ ված ան ձին չի զր կում վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից, և բո ղո քը 
չի կա րող վե րա դարձ վել միայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հիմ քով: Նման դեպ քե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նից 
պա հանջ վում է քննու թյան ա ռար կա դարձ նել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի ճա նա չե լու մա սին միջ նոր-
դու թյու նը, ե թե այդ պի սին առ կա է: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ են թա կե տի հի ման վրա վե-
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին վի ճարկ վող ո րոշ մամբ խախտ վել են ՀՀ Սահ մա-
նա դրու թյան և մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված` ան ձի դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա րա նում լս վե լու, վե րա քննիչ 
դա տա րա նում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վունք նե րը: Բո ղոքն այդ հիմ քով 
վե րա դարձ ման են թա կա չէր, քա նի որ ան ձը տվյալ ի րա վի ճա կում պահ պա նել է բո ղոք բե-
րե լու իր ի րա վուն քը:

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյան հա մա տեքս տում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում 
է նաև, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը քննու թյան ա ռար կա պետք է դարձ ներ վե րաքննիչ բո-
ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե-
լի ճա նա չե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, ո րում որ պես նման պատ ճառ մատ նանշ ված էր գոր-
ծին մաս նա կից դարձ ված չլի նե լու ար դյուն քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի վճ ռի առ-
կա յու թյան մա սին տե ղյակ չլի նե լու հան գա ման քը, որ պի սի փաս տը հաս տատ վում է Դա-
տա րա նի 20.01.2012 թվա կա նի վճիռն օ րեն քով սահ ման ված կար գով Վլա դի միր Օ հա նո վին 
ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց գոր ծում առ կա չլի նե լու հիմ քով:

գ) Վե րաքննիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, գտել է, որ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը 
տվյալ ի րա վի ճա կում նշ ված դրույ թին հա մա պա տաս խան պատ կա նում է ան գոր ծու նակ 
ճա նաչ ված ան ձի խնա մա կա լին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 168-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` քա ղա քա ցուն ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծը կա րող է հա րուց վել 
նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րի, խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կամ հո գե-
բու ժա կան հաս տա տու թյան տնօ րի նու թյան դի մու մի հի ման վրա: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ խնա մա կալ 
է նշա նա կում խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի նը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ խնա մա կալ են նշա նակ վում չա փա հաս գոր ծու նակ ան ձինք: 

գործ նա կա նում, որ պես կա նոն, խնա մա կալ նշա նակ վում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 
ան ձի ըն տա նի քի ան դա մը: Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մից բխում է, որ ան ձն ան գոր ծու-
նակ է ճա նաչ վում կամ ա պա գա խնա մա կա լի կամ խնա մա կալ նշա նա կող մարմ նի դի մու մի 
հի ման վրա, ին չը նշա նա կում է, որ խնա մա կա լի և ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի շա հե րը 
ոչ միայն կա րող են չհա մընկ նել, այլ նաև կա րող են հա կադր վել մի մյանց: Այս տրա մա բա-
նու թյունն է ըն կած նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 171-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ կե տով նա խա տես ված դրույ թի հիմ քում:

Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ 
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խնա մա կալ է նշա նակ վել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու դի մում ներ կա յաց րած ըն տա նի-
քի ան դա մը, կամ ան ձն ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վել խնա մա կա լու թյան ու հո գա բար ձու թյան 
մարմ նի դի մու մի հի ման վրա, խնա մա կա լը ո րոշ դեպ քե րում կա րող է չդրսևո րել ան հրա-
ժեշտ և բա վա րար ա նա չա ռու թյուն և ան կողմ նա կա լու թյուն, քա նի որ ան գոր ծու նակ ճա նա-
չե լու վե րա բե րյալ դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը ոչ միշտ է բխում խնա մա կա լի շա հե րից: 

Ել նե լով վե րո հի շյա լից՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի դրույ թի կի րառ մամբ չպետք է 
սահ մա նա փա կել ան ձին ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու վե րա բե րյալ գոր ծի վա րույ թի շր ջա նակ-
նե րում ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 13.11.2012 
թվա կա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2012 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԿԴ/0233/02/11
Դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ կԴ/0233/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Դ. Խա չատ րյան
Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րա ցյան
 Ս. Մի քայե լյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ 
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 18-ի ն
դռն բաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Նու նե Բա բա յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.07.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ՝ ը ստ հայ ցի «Ակ բա-կ րե դիտ Ագ րի կոլ Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ-
սու հետ` Բանկ) ը նդ դեմ Ար թուր Համ բա րյա նի, ծո վի նար Խո ջա յա նի և Նու նե Բա բա յա նի` 
15.287 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի և այդ գու մա րի նկատ մամբ հաշ վարկ ման են-
թա կա տու ժան քի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Ար թուր Համ բա րյա նից, ծո վի նար Խո ջա-

յա նից, Նու նե Բա բա յա նից հա մա պար տու թյան կար գով բռ նա գան ձել 15.287 Ա ՄՆ դո լար` 
չվ ճար ված պարտ քի գու մար, և սկ սած վար կի դուրս գր ման օր վա նից` 29.04.2011 թվա կա-
նից, մինչև վճար ման օ րը չվ ճար ված գու մա րի վրա հաշ վար կել վար կային պայ մա նա գրի 
5.6 կե տով նա խա տես ված օ րա կան 0,12 տո կոս տու ժանք:

ՀՀ կո տայ քի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր Ա. Սի սա-
կյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 06.06.2013 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
29.07.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նու նե Բա բա յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է ։

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նու նե Բա բա յա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է «ՀՀ տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 19-րդ հոդ վածն ու «Խղ Ճի ա զա տու թյան և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը` ազ գային տա ղա վար տո նե րի և դրանց հա ջոր դող հի շա-
տա կի օ րե րի կա պակ ցու թյամբ 13.12.2012 թվա կա նի ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 1558-Ն ո րո շու-
մը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 74-րդ, 75-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո ղո քարկ ման ժամ կե տը լրա նում է 

07.07.2013 թվա կա նին, և 07.07.2013 և 08.07.2013 թվա կան նե րը ոչ աշ խա տան քային օ րեր 
են, ո րի պատ ճա ռով էլ վե րաքննիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է 09.07.2013 թվա կա նին, և Նու նե 
Բա բա յա նի կող մից ժամ կե տի խախ տում չի ե ղել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 29.07.2013 թվա կա նի ո րո շու մը:

3.Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճ-

ռա բեկ վե րա նայ ման են թար կե լը բխում է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
գոր ծա ռույ թից և գտ նում, որ սույն գոր ծով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար։ 

Սույն բո ղո քի շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նում է ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րի 
հաշ վարկ ման հար ցին։

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիայի (այ սու հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, 
ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ 
նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի-
ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար-
դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը յու րա քան չյուր ան ձի հա մար սահ մա նում է 
ար դար դա տաքննու թյան ի րա վունք, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մասն է հան դի սա նում ան ձի դա-
տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ` Օ րենս գիրք) 140-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ 
է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա-
հից մեկ ա միս հե տո, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված 
դեպ քե րի: 

Օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա-
տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: 

Օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` տա րի նե րով, ա միս նե րով կամ 
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օ րե րով հաշվ վող դա տա վա րա կան ժամ կե տի ըն թացքն սկս վում է այն օ րա ցու ցային տար-
վա, ա մս վա, ամ սաթ վի հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա սկիզ բը: 

Օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տա րի նե րով հաշվ վող ժամ կե տը 
լրա նում է սահ ման ված ժամ կե տի վեր ջին տար վա հա մա պա տաս խան ամ սին և ամ սաթ-
վին: Ա միս նե րով հաշվ վող ժամ կե տը լրա նում է սահ ման ված ժամ կե տի վեր ջին ա մս վա 
հա մա պա տաս խան ամ սաթ վին: Ե թե ա միս նե րով հաշվ վող ժամ կե տի վեր ջը հա մընկ նում է 
այն պի սի ա մս վա, ո րը հա մա պա տաս խան ամ սա թիվ չու նի, ա պա ժամ կե տը լրա նում է այդ 
ա մս վա վեր ջին օ րը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի 
հետ կապ ված՝ կա ռա վա րու թյու նը կա րող է աշ խա տան քային օ րե րը տե ղա փո խել:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.12.2012 թվա կա նի թիվ 1558-Ն ո րոշ մամբ սահ ման վել է, որ 
հիմք ըն դու նե լով «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վածն ու «Խղ ճի ա զա տու թյան և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը` ազ գային տա ղա վար տո նե րի և դրանց հա ջոր դող հի-
շա տա կի օ րե րի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շել է 2013 թվա կա նի ապ րի լի 
01-ի, հու լի սի 08-ի, օ գոս տո սի 19-ի և սեպ տեմ բե րի 16-ի աշ խա տան քային եր կու շաբ թի օ րե-
րը հա մա պա տաս խա նա բար տե ղա փո խել 2013 թվա կա նի ապ րի լի 13-ը, հու լի սի 13-ը, օ գոս-
տո սի 24-ը և սեպ տեմ բե րի 28-ը` շա բաթ օ րե րը:

Վ կա յա կոչ ված դրույթ նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա-
վա րա կան ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում են նաև ա միս նե րով, և ա միս նե րով հաշվ վող ժամ-
կե տը լրա նում է սահ ման ված ժամ կե տի վեր ջին ա մս վա հա մա պա տաս խան ամ սաթ վին: 
Այն դեպ քում, ե րբ ժամ կե տի վեր ջին օ րը ոչ աշ խա տան քային օր է, ժամ կե տի ա վարտ ման 
օր է հա մար վում դրան հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը: Միա ժա մա նակ, ա միս նե րով հաշ-
վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ըն թացքն սկս վում է այն օ րա ցու ցային ամ սաթ վի 
հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա ժամ կե տի սկիզ բը, ի սկ նշ ված ժամ կե տը լրա նում 
է այդ ժամ կե տի վեր ջին օ րը: Այս պես, 2013 թվա կա նի հու լի սի 05-ից մինչև հու լի սի 08-ը 
նե րա ռյալ ոչ աշ խա տան քային օ րեր են: Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում 
հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, և դրա դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել 
մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, նշե լով, որ վե րաքննիչ բո ղո քը բո լոր դեպ քե րում վե րա-
դարձ վում է, ե թե այն բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն 
չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ի սկ վե րաքննիչ բո ղո քը 
վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում վե րաքննիչ դա տա րա նը կա րող է կա յաց նել այն դեպ-
քում, ե րբ բա ցա կա յում են վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քե րը, ար ձա նա գրել է, 
որ Դա տա րա նի վճի ռը կա յաց վել է 06.06.2013 թվա կա նին, ի սկ այդ վճ ռի դեմ վե րաքննիչ 
բո ղո քը Նու նե Բա բա յա նի կող մից ներ կա յաց վել է 09.07.2013 թվա կա նին: Վե րաքննիչ բո-
ղոք բե րե լու ժամ կե տի հաշ վար կը սկս վում է Դա տա րա նի վճի ռը կա յաց նե լու հա ջորդ օր-
վա նից` 07.06.2013 թվա կա նին և լրա նում է 07.07.2013 թվա կա նին, սա կայն հաշ վի առ նե-
լով այն հան գա ման քը, որ հու լի սի 07-ը ոչ աշ խա տան քային օր է հետևա բար ժամ կե տի 
ա վարտ ման օր է հա մար վում դրան հա ջոր դող ա ռա ջին աշ խա տան քային օ րը` 08.07.2013 
թվա կա նը: Մինչ դեռ Նու նե Բա բա յա նը, վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լով 09.07.2013 
թվա կա նին, բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը և չի ներ կա յաց րել 
միջ նոր դու թյուն բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին:

Հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա-
րակ վել է 06.06.2013 թվա կա նին, դրա դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բեր վել է 09.07.2013 թվա կա-
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նին, ի սկ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 13.12.2012 թվա կա նի թիվ 1558-Ն ո րոշ մամբ 2013 թվա կա-
նի հու լի սի 08-ը հայ տա րար վել է ոչ աշ խա տան քային և տե ղա փոխ վել է սույն թվա կա նի 
հու լի սի 13-ը: Այ սինքն` վե րաքննիչ բո ղո քը ներ կա յաց վել է օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 
ժամ կե տում` ոչ աշ խա տան քային օր վան հա ջոր դող աշ խա տան քային օ րը` 09.07.2013 թվա-
կա նին, և որևէ դա տա վա րա կան ժամ կե տի խախ տում առ կա չէ, հետևա բար Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, որ վե րաքննիչ բո ղո քը բո լոր դեպ քե րում վե-
րա դարձ վում է, ե թե այն բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և չի ներ կա յաց-
վել միջ նոր դու թյուն բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ան հիմն են:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տի հի ման վրա 
վե րաքննիչ բո ղո քի վե րա դարձ մամբ վի ճարկ վող ո րոշ մամբ խախտ վել են ՀՀ Սահ մա նա-
դրու թյան և մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով նա խա տես ված` ան ձի դա տա կան 
պաշտ պա նու թյան, դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, դա տա րա նում լս վե լու, վե րա քննիչ դա-
տա րա նում ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վունք նե րը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 29.07.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2963/02/11
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/2963/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր`  գ. Մա տի նյան
Դա տա վոր ներ`  Լ. գրի գո րյան 
 Ա. Թու մա նյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի մայի սի 13-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Երևան հա մայն քի (այ սու հետ` Հա մայնք) ը նդ դեմ Վարդ 

գաս պա րյա նի՝ գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 
վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 22.02.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե-
րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Հա մայն քի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Հա մայն քը պա հան ջել է Վարդ գաս պա րյա նից բռ նա գան ձել 

2.145.184 ՀՀ դրամ, ո րից 598.862 ՀՀ դրա մը՝ որ պես վար ձավ ճար, 1.546.322 ՀՀ դրա մը՝ 
որ պես տույժ, ի նչ պես նաև տույ ժե րի հաշ վար կը շա րու նա կել 06.06.2012 թվա կա նից մինչև 
պար տա վո րու թյան փաս տա ցի կա տար ման օ րը: 

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 21.12.2012 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
22.02.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 21.12.2012 թվա կա նի վճ ռի դեմ Հա մայն քի բե-
րած վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա մայն քը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ և 77-րդ հոդ ված նե րը:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի 

կող մից վե րաքննիչ բո ղո քում ներ կա յաց վել է վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ժամ կե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի ճա նա չե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, ո րը Վե րաքննիչ դա տա րա-
նը չի քննար կել: Ա վե լին, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հայց վո րը Դա տա րա-
նի 21.12.2012 թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է 23.01.2013 թվա կա նին, այ սինքն` վճ ռի բո ղո քարկ-
ման մե կամ սյա ժամ կե տի բաց թո ղու մը ե ղել է հայց վո րի կամ քից ան կախ: Հետևա բար, Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը պետք է քննար կեր վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի բաց թո ղու մը 
հար գե լի ճա նա չե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը և այն բա վա րա րեր:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 22.02.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
կա յաց նել նոր դա տա կան ա կտ:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ե կավ հետևյալ եզ րա կա ցու թյան.
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու-
թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր-
ծին մաս նակ ցած ան ձանց: գոր ծի մաս նա կից նե րից որևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ-
քում վճ ռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում 
է նրան: 

Նույն օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան 
դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ-
նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 
կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Նույն օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր քով 
կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե-
րը հար գե լի ճա նա չե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է դա տա րա-
նի վճիռն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տում ան ձին չհանձ նե լու և բո ղո քարկ ման 
ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետևանք նե րին: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 
որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի 
դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: Այդ 
ժամ կե տում վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա նաց-
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ման հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճ ռի 
հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած ան-
ձանց, ի սկ նրան ցից որևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ ա ռն-
վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ քում, 
ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա վունք 
ու նի ներ կա յաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քննար կու մը վե րաքննիչ դա տա րա-
նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նա դրա կան նոր մով 
ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու-
նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, «ՎՏԲ-Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի ը նդ դեմ Դա նի-
ել Բար սե ղյա նի` թիվ Ա ՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով վե րաքննիչ բո ղո քը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ «բո ղոք բե րած ան ձը Դա տա րա նի 21.12.2012 թվա կա նի վճ ռի դեմ սույն 
վե րաքննիչ բո ղո քը ներ կա յաց րել է 11.02.2013 թվա կա նին, այ սինքն` օ րեն քով սահ ման-
ված վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի ա վար տից հե տո: Սույն գոր ծի նյու թե րի և ներ-
կա յաց ված բո ղո քի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վեց, որ Դա տա րա նը թիվ 
Ե կԴ/2963/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վճի ռը կա յաց րել է 21.12.2012 թվա կա նին, ո րը 
Երևան հա մայն քը` ի դեմս «կենտ րոն» վար չա կան շր ջա նի, ստա ցել է 16.01.2013 թվա կա-
նին, ի սկ վե րաքննիչ բո ղո քը բեր վել է 21.01.2013 թվա կա նին` սահ ման ված մե կամ սյա ժամ-
կե տը լրա նա լուց հե տո, սա կայն միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց րել բաց թո ղած ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու մա սին»:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 21.12.2012 
թվա կա նին, ի սկ հե տա դարձ ծա նուց ման թեր թի կի հա մա ձայն՝ Հա մայն քը՝ ի դեմս կենտ-
րոն վար չա կան շր ջա նի, այն ստա ցել է ա վե լի քան մեկ ա միս հե տո՝ 23.01.2013 թվա կա-
նին, վե րաքննիչ բո ղո քը բեր վել է 11.02.2013 թվա կա նին, ի սկ Դա տա րա նի կող մից վճի ռը 
հրա պա րակ ման օ րը Հա մայն քին կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չին հանձ նե լու վե րա բե րյալ 
ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ հա մա ձայն 
Դա տա րա նի 24.12.2012 թվա կա նի կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի ղե կա վա րին հաս ցե ագր-
ված գրու թյան (ա ռանց ել քի հա մա րի)՝ վճիռն ու ղարկ վել է 24.12.2012 թվա կա նին, սա կայն 
առ կա չէ ա պա ցույց՝ փոս տային ան դոր րա գիր, այն փոս տային ծա ռա յու թյա նը հանձ նե լու 
օր վա վե րա բե րյալ: Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի քննար կել բո ղոք բե րած ան ձի 
կող մից վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ-
նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը:

Վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա-
հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Հա մայն քը՝ ի դեմս կենտ րոն վար-
չա կան շր ջա նի, Դա տա րա նի 21.12.2012 թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է 23.01.2013 թվա կա նին, 
այ սինքն` վճ ռի հրա պա րակ ման օր վա նից ա վե լի քան մեկ ա միս հե տո, ին չի ար դյուն քում 
վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տում վե րաքննիչ բո ղոք բե րե-
լու ի րա վուն քից: Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը խախ տել է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ 
հոդ վա ծը, քա նի որ չքննար կե լով բո ղոք բե րե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու 
պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե-
րյալ միջ նոր դու թյու նը, վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ րել է:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
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տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 22.02.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ Ե ԿԴ/1881/02/11 
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/1881/02/11 
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Դ. Խա չատ րյան
Դա տա վոր ներ`  Ն. Տա վա րա ցյան
 Ս. Մի քայե լյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ 
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ 
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 

2014 թվա կա նի հու նի սի 30-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Լի լիթ Ռա շո յա նի ը նդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան քնն չա կան գլ-

խա վոր վար չու թյան և ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զու թյան, վե ճի ա ռար կայի նկատ մամբ ի նք-
նու րույն պա հանջ ներ ներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային 
ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան` ա ռգ րավ ված գույ քը` ավ տո մե քե նան, իր նախ կին վի ճա-
կով վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա րա նի 21.02.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ Լի լիթ Ռա շո յա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Լի լիթ Ռա շո յա նը պա հան ջել է վե րա դարձ նել ա ռգ րավ ված գույ-

քը` ավ տո մե քե նան իր նախ կին վի ճա կով: 
Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 13.12.2013 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքննիչ դա տա րան) 
21.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լի լիթ Ռա շո յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է։ 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Լի լիթ Ռա շո յա նը։
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Վճռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ նա վո-

րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված-

նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ և 140-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տար կով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի կող մից թույլ է տր վել ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախ տում, 
մաս նա վո րա պես` Դա տա րա նի 13.12.2013 թվա կա նի վճի ռը Լի լիթ Ռա շո յա նի կող մից 
ստաց վել է 10.01.2014 թվա կա նին, ե րբ բո ղո քարկ ման ժամ կե տի ա վար տին մնա ցել էր ըն-
դա մե նը եր կու օր, ո րի պատ ճա ռով վեր ջինս զրկ վել է օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում 
բո ղոք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 21.02.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նար կե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րանն 

այն գտ նում է ան հիմն հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր-
վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, բա ցա-
ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 4-րդ պար բե րու-
թյան հա մա ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո վճ ռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր-
ծին մաս նակ ցած ան ձանց: գոր ծի մաս նա կից նե րից որևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ-
քում վճ ռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղարկ վում 
է նրան: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի դի մու մի հի ման վրա, նույն օ րենսգր քով 
կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե-
րը հար գե լի ճա նա չե լու դեպ քում, վե րա կանգ նում է բաց թողն ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա-
մա ձայն` օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը դա տա-
րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց-
թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րար վել է դա տա-
րա նի կող մից:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ ման շր ջա նակ նե րում փոխ կա-
պակց ված վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա-
ծի և 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա նոր մե րը, ար ձա նա գրել է, որ ե թե ներ կա յաց ված 
չէ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կը չգե րա զան ցող գու մա րը բռ նա գան ձե լու 
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մա սին պա հանջ կամ դրա մա կան ար տա հայ տու թյամբ գնա հատ ված հայ ցի ա ռար կայի ար-
ժե քը չի գե րա զան ցում այդ չա փը, ա պա ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն 
ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման 
պա հից մեկ ա միս հե տո և նշ ված ակ տե րի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մինչև 
այդ ակ տե րի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը: Նշ ված ժամ կե-
տից հե տո բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, ե թե ներ-
կա յաց ված է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մից: Վե րաքննիչ բո ղո քը բո լոր 
դեպ քե րում վե րա դարձ վում է, ե թե այն բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո 
և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին (տե՛ս, 
Վար դան Պո ղո սյանն ը նդ դեմ Տիգ րան Ար շա կյա նի թիվ Ե ՇԴ/0021/02/12 քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը 
հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ մր ցակ ցային դա տա վա րու թյան պայ ման նե րում դա տա րա-
նը, որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին, ձեռ նա մուխ է լի նում քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով քա ղա քա ցիա կան շր ջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի 
սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը միայն հա մա պա-
տաս խան հայ ցա դի մու մի կամ դի մու մի հի ման վրա: կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և 
մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րով պայ մա նա վոր ված դա տա րա նը հան դես է գա լիս որ պես 
միայն վե ճը լու ծող մար մին և կաշ կանդ ված է ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց նե լու ար գել քով: Մաս նա վո րա պես, դա տա-
րա նի կող մից դա տա վա րա կան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա մար ան հրա-
ժեշտ է, որ պես զի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը գրա վոր, ի սկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե-
րում` նաև բա նա վոր, հայ ցի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Այս ա ռու մով 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի բաց թողն ման և վե րա կանգ ման հար ցե րի վե րա բե րյալ 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վո րու մից հետևում է, 
որ դա տա րա նը բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը կա րող է վե րա կանգ նել միայն 
այն դեպ քում, ե րբ այդ ժամ կե տը բաց թո ղած շա հագր գիռ ան ձը գրա վոր միջ նոր դու թյան 
կամ դի մու մի մի ջո ցով հայ ցել է նման գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, այլ կերպ ա սած` ներ-
կա յաց րել է հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու և այն վե րա-
կանգ նե լու վե րա բե րյալ գրա վոր պա հանջ: Այ սինքն` նման միջ նոր դու թյան առ կա յու թյու նը 
պար տա դիր նա խա պայ ման է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու հա մար, և որևէ բա ցա ռու թյուն այս ը նդ հա նուր կա նո նից չի կա րող լի նել` ան կախ այն 
պատ ճառ նե րից, ո րոնք պայ մա նա վո րել են հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան ժամ կե տի 
բաց թո ղու մը:

Միև նույն ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն 
դեպ քե րին, ե րբ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ժամ կե տի բաց թո ղու մը պայ մա նա-
վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի ան գոր ծու թյամբ: Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում 
կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դար ձել է դա տա րա նի վճիռն ան ձին չհանձ նե լու և այդ պայ-
ման նե րում բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետևանք նե րին` նշե-
լով, որ ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է մե կամ սյա ժամ կետ: 
Այդ ժամ կե տում վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և ար դյու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար օ րենքն ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է 
վճ ռի հրա պա րակ վե լուց ան մի ջա պես հե տո դրա օ րի նա կը հանձ նել գոր ծին մաս նակ ցած 
ան ձանց, ի սկ նրան ցից որևէ մե կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում` հրա պա րակ ման կամ 
ա ռն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն դեպ-
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քում, ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգ րյալ ժամ կե տը, վեր ջինս ի րա-
վունք ու նի ներ կա յաց նել դրա բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու և բաց 
թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյուն, ո րի քննար կու մը վե րաքննիչ դա տա-
րա նը պար տա վոր է ի րա կա նաց նել` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նա դրա կան նոր մով 
ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու-
նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, Երևան հա մայնքն ը նդ դեմ Վարդ Գաս պա րյա նի 
թիվ Ե ԿԴ/2963/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 13.05.2013 թվա կա նի 
ո րո շու մը): 

Այ սինքն` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ այն դեպ քում, ե րբ բո ղո քարկ ման ի րա-
վուն քի ի րաց ման ժամ կե տի բաց թո ղու մը պայ մա նա վոր ված է ստո րա դաս դա տա րա նի ան-
գոր ծու թյամբ, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու հար ցը քննար-
կե լիս վե րա դաս դա տա րա նը պետք է ա ռաջ նորդ վի ան ձի` իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան հա մար դա տա րան դի մե լու և դրա մատ չե լի ու թյան սկզ բունք նե րով:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա-
րան) նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար-
դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: Այս 
ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի 
կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի 
այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու-
մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ 
նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց-
նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն 
ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի 
վճի ռը, կետ 57):

Սույն գոր ծով Լի լիթ Ռա շո յա նը, վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ ներ կա յաց նե լով վե-
րաքննիչ բո ղոք, չի ներ կա յաց րել հա մա պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա-
մա րե լու և այն վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն` թվար կե լով միայն այն հան-
գա մանք նե րը, ո րոնք պատ ճառ են հան դի սա ցել այդ ժամ կե տը բաց թող նե լու հա մար:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով հայց վո րի վե րաքննիչ բո ղո քը, ար ձա նա-
գրել է, որ տվյալ դեպ քում բո ղոք բե րած ան ձը միջ նոր դու թյուն չի ներ կա յաց րել բաց թողն-
ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: Վե րաքննիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ 
Դա տա րա նը վճի ռը կա յաց րել է 13.12.2013 թվա կա նին, ի սկ այդ վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղո-
քը Լի լիթ Ռա շո յա նը ներ կա յաց րել է 07.02.2014 թվա կա նին: Փաս տե րի նման դա սա վոր վա-
ծու թյան դեպ քում վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տի հաշ վար կը սկս վում է Դա տա րա նի 
վճի ռը կա յաց նե լու հա ջորդ օր վա նից` 14.12.2013 թվա կա նից և լրա նում է 14.01.2014 թվա կա-
նին, մինչ դեռ Լի լիթ Ռա շո յա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը ներ կա յաց նե լով 07.02.2014 թվա կա-
նին, բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված մե կամ սյա ժամ կե տը և չի ներ կա յաց րել միջ նոր դու-
թյուն` բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքննիչ բո ղո քը բեր-
վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո-
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ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա վա րա րել դա-
տա րա նը:

Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս տե րը 
և Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը` Վճռա բեկ դա տա-
րանն ար ձա նա գրում է, որ տվյալ պա րա գա յում բո ղոք բե րած ան ձի կող մից բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց ված չլի նե-
լու պայ ման նե րում առ կա է ե ղել վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ են թա կե տով նա խա տես ված 
հիմ քը, հետևա բար Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմ նա վոր է, ի սկ վճ-
ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Վե րաքննիչ դա-
տա րա նը 21.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Լի լիթ Ռա շո յա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծով նա խա-
տես ված` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու եր կու հիմ քով, այն է` 1. պահ պան ված չեն 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը և 2. 
վե րաքննիչ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի 
պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին: Մինչ դեռ Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի ո րոշ ման դեմ վճ ռա բեկ բո ղոք բեր վել է միայն Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից 
մատ նանշ ված միայն մեկ` ե րկ րորդ հիմ քի ի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րի օ րի նա չա փու-
թյան մա սով, ո րի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ բո ղո քի փաս տարկ նե րը վե րոգ րյալ պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րով ան հիմն են:

Վե րը շա րադր վա ծից հետևում է, որ ե թե ան գամ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր հա-
մար վեր, Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու ա ռա-
ջին հիմ քի մա սով բո ղո քարկ ված չլի նե լու պայ ման նե րում չէր կա րող վե րաց վել, քա նի որ 
Վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 239-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն, վճ ռա բե կու թյան կար գով գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ գոր ծով կա յաց-
ված դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է միայն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե-
րի սահ ման նե րում:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել։ ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 21.02.2014 

թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի 
մեջ։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/0828/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ՇԴ/0828/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ի. Վար դա նյան
Դա տա վոր ներ`  Ն. Բար սե ղյան
 Տ. Նա զա րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ  Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 03-ին,
քննար կե լով Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 06.06.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 
ո րոշ ման դեմ` ը ստ դի մու մի Հով հան նես Բաղ դա սա րյա նի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու 
բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ Հով հան նես Բաղ դա սա րյա նը պա հան ջել է իր կող մից ժա ռան-

գու թյան ըն դուն ման բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րել:
ՀՀ Շի րա կի մար զի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Խա չատ-

րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.10.2012 թվա կա նի վճ ռով դի մու մը բա վա րար վել է:
ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 

06.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ Ա շոտ 
Բաղ դա սա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 207-րդ և 213-րդ հոդ ված նե րը:
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Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նը Դա տա րա-

նի 11.10.2012 թվա կա նի վճ ռի մա սին տե ղե կա ցել է միայն 2014 թվա կա նի ապ րի լին և վե-
րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց նե լով բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված ժամ կե տի 
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն` ներ կա յաց րել է նաև այդ 
միջ նոր դու թյու նը հիմ նա վո րող հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի 06.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն այն 

գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տու թյունն ա պա հո-

վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը` մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղա դրան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, 
ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ, 
ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ 
ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք: Վճռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ-
սու հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի 
մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: Այս 
ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ-
տի կամ զր կի ան ձին դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի-
ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն-
քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, 
ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն 
ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու-
մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա-
նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57, Ashingdane v. the United Kingdom, judgment of 28 
May 1985, Series A no. 93, p. 24, para. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, 
հե տապն դում են ո րո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի-
ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց 
հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա-
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նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա-
հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ-
ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե-
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք 
է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51, 55, Stubbings and 
Others v. the United Kingdom, Judgment, 22.10.1996, par. 51, 55):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի լույ սի ներ քո պետք է 
մեկ նա բան վեն նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ և 213-րդ 
հոդ ված նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքննիչ բո ղո քը բեր-
վել է uահ ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո և միջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո-
ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մաuին, կամ նման միջ նոր դու թյու նը չի բա վա րա րել դա-
տա րա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա-
մա ձայն` գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար տա կա-
նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ, ի րա-
վունք ու նեն վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու այն օր վա նից սկ սած` ե րեք ա մս վա ըն թաց քում, ե րբ 
ի մա ցել են կամ կա րող էին ի մա նալ նման դա տա կան ակ տի կա յաց ման մա սին, բա ցա ռու-
թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո ան ցել է 
քսան տա րի: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կե-
տե րով, 5-րդ կե տի ա ռա ջին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կետ նե րից հե տո բեր ված 
վե րաքննիչ բո ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա-
պա տաս խան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և 
այն բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մից:

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձ-
ված ան ձանց հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ե ռամ սյա 
ժամ կետ: Միա ժա մա նակ օ րենս գիր քը սահ մա նել է նաև այդ ժամ կե տի հաշ վարկ ման կար-
գը` այն օր վա նից սկ սած, ե րբ ան ձն ի մա ցել է կամ կա րող էր ի մա նալ նման դա տա կան 
ակ տի կա յաց ման մա սին: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ ժամ կետ նե րի հաշ-
վարկ ման նմա նա տիպ կար գը, ո րն ըն դուն ված է Եվ րո պայի Խորհր դի այլ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի կող մից, նե րառ վում է պե տու թյան հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյան մեջ, ին չը բխում 
է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րից (տե՛ս, Ստաբ բին գը և 
մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 
թվա կա նի վճի ռը, կետ 54):

Միա ժա մա նակ, բա ցի դա տա կան ակ տը նշ ված կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վա կան 
հնա րա վո րու թյու նից, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է 
դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն նաև օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետն 
ան ցնե լուց հե տո: Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում կրկ նել իր ի րա վա կան դիր քո-
րո շումն այն մա սին, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի ար գե լում 
ան ձին վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ներ կա յաց նել բո ղոք և միա-
ժա մա նակ միջ նոր դու թյուն` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ի սկ դա տա-
վա րա կան ժամ կե տի խախ տումն ի նք նին բա վա րար չէ վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե-
լու հա մար, քա նի որ դա տա րա նը պար տա վոր է ան դրա դառ նալ այդ միջ նոր դու թյա նը, ո րի 
քննարկ ման ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո միայն ո րո շել վե րաքննիչ բո ղո քը վե-
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րա դարձ նե լու կամ վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը (տե՛ս, Ալ բերտ Սու քիա սյանն ը նդ դեմ «Ջե նե-
րալ Տրան սուորլդ ՄՔ» ՓԲԸ-ի թիվ Ե ՇԴ/0438/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 10.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

Բա ցի այդ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա-
վունք ու նի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տի 2-րդ են թա կե տի հա մա ձայն վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նել, ե թե գոր ծին մաս նա կից 
չդարձ ված ան ձինք վե րաքննիչ բո ղոք են բե րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քով սահ ման ված պա հից ե ռամ սյա ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բո ղո քը միջ նոր-
դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մաuին, կամ նման միջ-
նոր դու թյու նը դա տա րա նը չի բա վա րա րել (տե՛ս, Մա նիկ Հո վա նե սյանն, Թի նա Օ գա նե զո-
վան ը նդ դեմ Ա րաք սի Սե րո բյա նի թիվ Ա ՎԴ1/0049/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա-
բեկ դա տա րա նի 27.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը): 

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ բո ղոք բե րած ան ձը բո ղո քը ներ կա յաց նե լով վճ ռի 
կա յա ցու մից շուրջ 1 տա րի և 8 ա միս ան ց և հայտ նե լով, որ կա յաց ված վճ ռի մա սին ի մա-
ցել է իր և կնոջ դեմ ներ կա յաց ված նոր հայ ցա դի մու մից, այդ փաս տի վե րա բե րյալ որևէ 
ա պա ցույց չի ներ կա յաց րել, ի սկ նրա` բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին 
միջ նոր դու թյու նից պարզ չէ, թե կոնկ րետ ե րբ և ի նչ պի սի հան գա մանք նե րում է տե ղե կա ցել 
վճ ռի մա սին:

Միա ժա մա նակ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը, նշե լով, որ բո ղոք բե րած ան ձը չի կցել իր 
կող մից վկա յա կոչ ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը, հան գել է այն 
հետևու թյան, որ հնա րա վոր չէ պար զել, թե ա րդյոք պահ պան վել է օ րեն քով սահ ման ված 
ե ռամ սյա ժամ կե տը, թե` ոչ, և ար ձա նա գրել է, որ  Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նի կող մից բաց է 
թողն վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով 
սահ ման ված վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ե ռամ սյա ժամ կե տը, ի սկ հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տի` նույն հոդ վա ծի 5-րդ 
կե տի ա ռա ջին պար բե րու թյամբ նա խա տես ված ժամ կե տից հե տո բեր ված վե րաքննիչ բո-
ղո քը դա տա րա նը կա րող է ըն դու նել վա րույթ, ե թե ներ կա յաց ված է հա մա պա տաս խան 
ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, և այն բա վա-
րար վել է դա տա րա նի կող մից:

Վե րը նշ ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո ան դրա դառ նա լով Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հան գում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը` Վճռա բեկ դա տա րանն 
ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.06.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը 
վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման մեջ բա ցա կա յում է որևէ նշում Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նի 
վե րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված` վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա տես ված 
ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե-
լու վե րա բե րյալ: Այ սինքն` Վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.06.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո-
ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը չի պա րու նա կում որևէ եզ րա հան գում վե րաքննիչ 
բո ղո քին կից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու` բաց թողն ված 
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա-
տա րանն իր ո րոշ մամբ թեև ան դրա դար ձել է վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա-
տես ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյա նը, սա կայն այդ միջ-
նոր դու թյան քննարկ ման ար դյուն քում որևէ ո րո շում չի կա յաց րել միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու 
կամ բա վա րա րե լու` բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, ի նչն ան ձի դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի խախ տում է: Մաս նա վո րա պես` շա հագր գիռ ան ձն իր 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ի րաց նե լիս, դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա-
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տես ված որևէ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լով` ա կն կա լում է իր կող մից բարձ րաց ված հար-
ցի ո րո շա կի լու ծում` դա տա րա նի կող մից հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յաց ման ձևով: 
Այ սինքն` դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քին հա մա-
պա տաս խա նում է տվյալ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու-
նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից 
հետևում է, որ դա տա րա նի ո րոշ մա նը ներ կա յաց վող պար տա դիր պա հանջ է քննարկ վող 
հար ցի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան եզ րա հան գու մը, հետևա բար այդ պի սի եզ րա հանգ-
ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում բա ցա կա յում է նաև դա տա րա նի ո րո շու մը, ին չի ար-
դյուն քում խախտ վում է ան ձի` դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա տաքննու թյան 
ի րա վուն քը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Ա շոտ Բաղ դա սա րյա նի 
ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նպա տա կով Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից միջ նոր դու թյան 
քննու թյան ար դյուն քում ո րո շում կա յաց նե լու հա մար սույն գոր ծը են թա կա է նոր քննու թյան, 
ո րից հե տո միայն Վե րաքննիչ դա տա րա նը կա րող է ո րո շել վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լու կամ վե րա դարձ նե լու հար ցը:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո-
շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 10.06.2014 թվա կա նի 
ՀՕ-49-Ն ՀՀ օ րեն քի 24-րդ հոդ վա ծով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 06.06.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը և 
գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2573/02/11
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/2573/02/11
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Պետ րո սյան
Դա տա վոր ներ`  Ա. Խա ռա տյան
 Դ. Խա չատ րյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ 
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ին,
քննար կե լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նի վճ ռա բեկ 

բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.09.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ 
բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ` ը ստ հայ ցի գառ նիկ կուր ղի նյա նի, Մա նյա 
Ա լո յա նի ը նդ դեմ Ա նա հիտ և Մի քայել կուր ղի նյան նե րի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա-
ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը 
Դի մե լով դա տա րան՝ գառ նիկ կուր ղի նյա նը և Մա նյա Ա լո յա նը պա հան ջել են ի րենց 

ճա նա չել Հա րու թյուն կուր ղի նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Երևա նի 
կո մի տա սի 34-րդ շեն քի թիվ 53 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 1/5 մա սի նկատ մամբ 
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ, ի նչ պես նաև այդ բաժ նե մա սի նկատ մամբ ճա նա-
չել ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: 

Երևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` գ. Ա վա գյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 17.07.2012 թվա-
կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է ։

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
02.09.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ վել է գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ Մա րի-
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նե Բաղ դա սա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը:
Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձ Մա-

րի նե Բաղ դա սա րյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։ 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա-

ծի 3-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-
տը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 213-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, ի նչ պես նաև խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի 1215-րդ, 1216-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ ար ձա նա գրել է, որ նշ ված գոր ծը Մա րի նե 

Բաղ դա սա րյա նի ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին չի վե րա բե րել, և տվյալ դա-
տա կան ակ տով չեն խախտ վել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը` ան տե սե լով վե րաքննիչ բո ղո քում 
Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նի կող մից վկա յա կոչ ված փաս տարկ նե րը` Հա րու թյուն կուր ղի-
նյա նի՝ ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ հան դի սա նա լու և նրա ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի-
րա պետ ման ե ղա նա կով ըն դու նե լու վե րա բե րյալ։ Ար դյուն քում` Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
խախ տել է Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և «Մար դու ի րա վունք նե րի 
և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայով 
(այ սու հետ` կոն վեն ցիա) ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և ար դար դա-
տաքննու թյան ի րա վուն քը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել ՀՀ վե-
րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 02.09.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և կա յաց նել նոր 
դա տա կան ա կտ»։

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում` Վճռա բեկ դա տա րանն այն 

գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տու թյունն ա պա հո-

վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը` մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղա դրան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, 
ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք:

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում 
է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման 
վրա ստեղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա-
ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
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թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա-
նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի դեմ, բա ցա ռու թյամբ այն ակ տե րի, ո րոնց հա մար 
վե րաքննու թյուն օ րեն քով նա խա տես ված չէ, վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն 
գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ կա յաց վել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ա կտ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե բո ղո քը ներ կա յաց րել է 
այն ան ձը, ով ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա վունք չու նի:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վե րաքննիչ դա տա րա նը յու րա քան-
չյուր դեպ քում գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քը վա րույթ 
ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է պար զի` ա րդյոք բո ղո քին կից ներ կա յաց ված ա պա-
ցույց նե րով հիմ նա վոր վում է, որ վի ճարկ վող դա տա կան ա կտն ա ռերևույթ կա րող է վե-
րա բե րել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին: Ի նչ վե րա բե րում է ան ձի 
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դա տա կան ա կտ կա յաց ված լի նել 
կամ չլի նե լու հար ցին, ա պա այն պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ վի և պարզ վի ՀՀ 
վե րաքննիչ դա տա րա նում՝ գոր ծի քննու թյան փու լում:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
րել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վեր ջինս չի ներ կա յաց րել ա պա ցույց ներ առ այն, որ 
սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վե րա բե րել է իր ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե-
րին: «Մաս նա վո րա պես, բո ղոք բե րո ղը նշել է, որ դա տա րանն ի րեն գոր ծին մաս նա կից չի 
դարձ րել այն պայ ման նե րում, ե րբ ին քը հան դի սա նում է վի ճե լի բնա կա րա նի հա մա սե փա-
կա տե րե րից Հա րու թյուն կուր ղի նյա նի ի րա վա հա ջոր դը, մինչ դեռ չի ներ կա յաց րել Հա րու-
թյուն կուր ղի նյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ հան դի սա նա լու վե րա բե րյալ որևէ 
ա պա ցույց»: Նման պայ ման նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտ նել է, որ հնա րա վոր չէ 
ո րո շել, թե որ քա նով է կա յաց ված դա տա կան ա կտն ա ռնչ վում բո ղոք բե րո ղի ի րա վունք նե-
րին և ար տա կա նու թյուն նե րին, և ա րդյոք նրան գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից չդարձ նելն 
ազ դել է գոր ծի ել քի վրա: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի նշ ված հետևու թյունն 
ան հիմն է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տե րի հա-
մա ձայն` Երևա նի կո մի տա սի 34-րդ շեն քի թիվ 53 բնա կա րա նի սե փա կա նա տե րերն են Հա-
րու թյուն կուր ղի նյա նը (մա հա ցել է 14.11.2007 թվա կա նին), գառ նիկ կուր ղի նյա նը, Մա նյա 
Ա լո յա նը, Ա նա հիտ և Մի քայել Հա րու թյու նի կուր ղի նյան նե րը։ 

Վե րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված թիվ 360639 ա մուս նու թյան վկա յա կա նի հա-
մա ձայն` Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նը և Հա րու թյուն կուր ղի նյանն ա մուս նա ցել են 1976 թվա-
կա նին։ 

Սույն գոր ծով հայց վոր ներ գառ նիկ կուր ղի նյա նը և Մա նյա Ա լո յա նը ներ կա յաց րել են 
Հա րու թյուն կուր ղի նյա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Երևա նի կո մի տա-
սի 34-րդ շեն քի թիվ 53 հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի 1/5 մա սի նկատ մամբ ժա ռան-
գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հանջ և որ պես պա տաս խա նող ներ ներգ րա վել 
են միայն Հա րու թյուն կուր ղի նյա նի զա վակ նե րին` Ա նա հիտ և Մի քայել կուր ղի նյան նե րին: 
գոր ծը քնն վել և այն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է գոր ծին մաս նակ-
ցող ան ձանց վե րը նշ ված կազ մով: Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նը, ով հան դի սա նում է ժա ռան-
գա տու Հա րու թյուն կուր ղի նյա նի կի նը, հետևա բար և վեր ջի նիս ա ռա ջին հեր թի ժա ռան գը, 
գոր ծին մաս նա կից չի դարձ վել։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված ա պա-
ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նի` Հա րու թյուն կուր ղի նյա նի ա ռա ջին 
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հեր թի ժա ռանգ հան դի սա նա լու փաստն ա ռերևույթ վկա յում են, որ Դա տա րա նի 17.07.2012 
թվա կա նի վճի ռը կա րող է վե րա բե րել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րին: Միա ժա մա նակ ան-
դրա դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն փաս տար կին, որ Մա րի նե Բաղ դա սա րյա նը 
չի ներ կա յաց րել Հա րու թյուն կուր ղի նյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու վե րա բե րյալ որևէ 
ա պա ցույց, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ նշ ված փաս տը են թա կա 
է պարզ ման ոչ թե բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու, այլ ՀՀ վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի 
քննու թյան փու լում:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Մա րի նե Բաղ դա սա-
րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը պետք է վա րույթ ըն դուն վեր և պարզ վեր, թե ա րդյոք բո ղո քարկ-
վող դա տա կան ակ տը վե րա բե րում է նրա ի րա վունք նե րին կամ պար տա կա նու թյուն նե րին: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 02.09.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2847/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/2847/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Մկրտ չյան
Դա տա վոր ներ`  Ի. Վար դա նյան
 Ն. Բար սե ղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈԻՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի հու լի սի 31-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Երևա նի կենտ րոն վար չա կան շր ջա նի «կենտ րոն» հա մա տի-

րու թյան (այ սու հետ` Հա մա տի րու թյուն) ը նդ դեմ Ան նա Թու թուն ջյա նի` պար տա դիր նոր մե-
րի ի րա կա նաց ման հա մար նա խա տես ված վճար ման են թա կա 114.345 ՀՀ դրամ գու մար, 
ի նչ պես նաև նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քը` 2.290 ՀՀ դրամ գու մար բռ նա գան-
ձե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 08.04.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ Ան նա Թու թուն ջյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հրաչ Ա լե զյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Հա մա տի րու թյու նը պա հան ջել է Ան նա Թու թուն ջյա նից բռ նա-

գան ձել 114.345 ՀՀ դրամ, ի նչ պես նաև ի րենց կող մից վճար ված պե տա կան տուր քը` 2.290 
ՀՀ դրամ գու մա րը: 

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 27.02.2013 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար-
վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է Ան նա Թու թուն ջյա նից հօ գուտ Հա մա տի րու թյան բռ նա գան-
ձել 40.388,65 ՀՀ դրամ` որ պես պարտ քի գու մար, և 1.500 ՀՀ դրամ` որ պես նա խա պես 
վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ի սկ հայ ցը մնա ցած մա սով մերժ վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
08.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ան նա Թու թուն ջյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ան նա Թու թուն ջյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ-

վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծը, 208-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ կե տը, սխալ է մեկ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-
րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 

18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ և 19-րդ 
հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր այն քա նով, որ քա նով չի նա խա տե սում բո ղո քարկ ման 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մից բա ցա ռու թյուն ներ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ա ռա ջին 
ա տյա նի դա տա րա նը թույլ է տվել ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը խա-
թա րող դա տա կան սխալ, մաս նա վո րա պես, ե րբ չեն պահ պան վել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
19-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ՝ կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ հա մա տի րու թյան ան դամ դառ նում են 
միայն շի նու թյան սե փա կա նա տի րոջ կող մից դի մու մի տր ման դեպ քում, ի սկ տվյալ դեպ-
քում Ան նա Թու թուն ջյա նը հա մա տի րու թյան ան դամ դառ նա լու հա մար դի մում չի ներ կա-
յաց րել «կենտ րոն» հա մա տի րու թյուն, հետևա բար չի կա րող հա մար վել հա մա տի րու թյան 
ան դամ, մինչ դեռ դա տա րա նը, ան տե սե լով նշ ված հան գա ման քը, խախ տել է «Հա մա տի-
րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը՝ խա թա րե լով ար դա րա դա տու-
թյան բուն է ու թյու նը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 08.04.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճ ռա-

բե կու թյան կար գով վե րա նայե լը պայ մա նա վոր ված է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյուն 
ա պա հո վե լու Վճռա բեկ դա տա րա նի սահ մա նա դրաի րա վա կան գոր ծա ռույ թով: Մաս նա-
վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի կի րառ ման ա ռու մով առ կա է օ րեն քի միա տե սակ 
մեկ նա բան ման ան հրա ժեշ տու թյուն, ուս տի Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան-
դրա դառ նալ վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույ թի մեկ նա բան մա նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն` գույ քային պա հան ջով քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքննու թյու նը թույ լատ րե լի 
է միայն, ե թե տվյալ գոր ծով վե ճի ա ռար կայի ար ժե քը գե րա զան ցում է նվա զա գույն աշ խա-
տա վար ձի հիս նա պա տի կը:

Վե րոն շյալ ի րա վա նոր մով օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքննիչ բո ղո քարկ ման ի րա-
վուն քի ի րաց ման սահ մա նա փա կում` որ պես չա փո րո շիչ հիմք ըն դու նե լով «վե ճի ա ռար-
կայի ար ժե քը»: Օ րենսդ րա կան նշ ված ձևա կեր պու մը Վճռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ 
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս, ին չով 
էլ պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա-
ծի 2-րդ կե տի միա տե սակ մեկ նա բան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:
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«Վե ճի ա ռար կայի ար ժեք» եզ րույ թը մեկ նա բա նե լիս Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 
հա մա րում ան դրա դառ նալ ՀՀ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ 
ՍԴՈ-1037 ո րոշ մա նը, ո րի շր ջա նակ նե րում բա ցա հայտ վել է նաև նշ ված հաս կա ցու թյան 
ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը, 
քննե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի` 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյա նը հար ցը, ո րոշ ման 6-րդ կե տում ի րա-
վա չափ է հա մա րել հայ ցագ նի չա փով պայ մա նա վոր ված` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե-
րաքննու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը: Նշ ված խնդ րի վե րա բե րյալ ՀՀ Սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, ի նչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա կար գային մեկ նա բա նու թյու-
նը նույն օ րենսգր քի այլ հոդ ված նե րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հետ թույլ է տա լիս Վճռա բեկ դա տա րա-
նին ար ձա նա գրել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ կե տով նա խա տես ված վե րաքննու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման սահ մա նա փա կու մը 
վե րա բե րում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կը չգե րա զան ցող հայ ցա գին ու-
նե ցող քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րին, այլ կերպ ա սած` «վե ճի ա ռար կայի ար ժեք» հաս կա ցու-
թյու նը են թա դրում է քա ղա քա ցիա կան գոր ծով հայ ցագ նի չա փը:

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով վե րաքննիչ բո ղո քը, պատ-
ճա ռա բա նել է, որ Ան նա Թու թուն ջյա նը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել է մաս նա կի ո րեն` 
40.388,65 ՀՀ դրամ բա վա րար ված հայ ցա պա հան ջի մա սով, հետևա բար վե ճի ա ռար կայի 
ար ժե քը չի գե րա զան ցում նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հիս նա պա տի կը և բո ղո քա բե րը 
որ պես վե րաքննիչ բո ղո քի հիմք չի վկա յա կո չել իր ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի 
խախ տու մը։

Վճռա բեկ դա տա րանն ան հիմն է հա մա րում Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
հիս նա պա տի կը չգե րա զան ցող հայ ցա գին ու նե ցող քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքննիչ 
բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց մա նը, մինչ դեռ տվյալ գոր ծով հայ ցա գի նը կազ մում է 
114.345 ՀՀ դրամ, այլ ոչ թե 40.388,65 ՀՀ դրամ, ո րը դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ված մա-
սով բա վա րար ված հայ ցագ նի գու մա րի չափն է: Հետևա բար, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի սահ մա նա փա կու մը սույն գոր ծով կի-
րա ռե լի չէ: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը, նշ ված հիմ քով վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, սահ մա նա փա-
կել է Ան նա Թու թուն ջյա նի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծով և կոն վեն ցիայի 6-րդ 
հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: 

Այ դու հան դերձ, Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վճ ռա բեկ 
բո ղո քի այն փաս տար կին, որ «Հա մա տի րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի պա-
հանջ նե րի խախտ մամբ խա թար վել է ար դա րա դա տու թյան բուն է ու թյու նը: ՀՀ Սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նի 18.07.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը ճա նաչ վել է ՀՀ Սահ մա նա դրու-
թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող և ան վա վեր այն քա նով, որ քա նով չի նա խա-
տե սում բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մից բա ցա ռու թյուն ներ բո լոր այն դեպ-
քե րում, ե րբ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը թույլ է տվել ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն-
քի բուն է ու թյու նը խա թա րող դա տա կան սխալ, մաս նա վո րա պես, ե րբ չեն պահ պան վել ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-
տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը: 
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ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու-
նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե-
ղա դրան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, 
ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի 
կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք:

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց-
ված ցան կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ-
ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա-
պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը դի տար կե լով Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի լույ սի ներ քո (տե´ս, օ րի նակ` Հու նա կան 
նավ թամ շակ ման «Ստ րեն» գոր ծա րան նե րը և Ստ րա տիս Ա նդ րե ա դիսն ը նդ դեմ Հու նաս-
տա նի գոր ծով ՄԻ ԵԴ-ի 09.12.1994թ. վճի ռը, կե տեր 49-50, 56), հարկ է հա մա րում նշել, որ 
ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի ոչ բո լոր տար րե րի խախ տու մը կա րող է հան գեց նել 
վճ ռի բե կան ման, հետևա բար և վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հիմք հան դի սա նալ: Մաս նա վո-
րա պես, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով նա խա տես ված վե րաքննու թյան ի րա վուն քի 
ի րաց ման սահ մա նա փա կու մը չի գոր ծում բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ խախտ վել են ար դար 
դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող այն պի սի տար րեր, ի նչ պի սիք են 
օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու թյան ի րա վուն քը, ան կախ 
և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից գոր ծի քննու թյան ի րա վուն քը, կող մե րի հա վա սա րու-
թյան պայ ման նե րում, այդ թվում` գոր ծի մր ցակ ցային քննու թյան ի րա վուն քը, պատ ճա ռա-
բան ված դա տա կան ա կտ ստա նա լու ի րա վուն քը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ար-
դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի վե րոն շյալ տար րե րի խախ տու մը հան գեց նում է քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի ա նօ րի նա կա նու թյան:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո ղո քը նշ ված 
հիմ քով ան հիմն է, քա նի որ բո ղոք բե րող ան ձը, վկա յա կո չե լով նյու թա կան օ րենսդ րու թյան 
մի շարք նոր մեր, այդ պես էլ չի հիմ նա վո րել ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի որևէ բո-
վան դա կային տար րի խախտ ման փաստ, մինչ դեռ ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը, 
հան դի սա նա լով բա ցա ռա պես պրո ցե սուալ բնույ թի ի րա վունք, են թա դրում է դա տա վա րա-
կան նոր մի խախ տում:

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում է 
բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով վճ-
ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 08.04.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը: 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0977/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԱՔԴ/0977/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Տա վա րա ցյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի ապ րի լի 10-ին,
քննար կե լով Սո ֆյա Պո ղո սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե Մով սի սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.01.2013 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ը ստ 
հայ ցի Էմ մա կի րա կո սյա նի ը նդ դեմ Օ նիկ գրի գո րյա նի, պա տաս խա նո ղի կող մում ի նք նու-
րույն պա հանջ չներ կա յաց նող եր րորդ ան ձ Սո ֆյա Պո ղո սյա նի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն-
քի խախ տու մը վե րաց նե լու` Երևա նի Հ.Սա հյան (կով կա սյան) փո ղո ցի թիվ 78 հաս ցեի ան-
շարժ գույ քը հրա պա րա կային սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու պա հան ջի մա սին, 

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան`  Էմ մա կի րա կո սյա նը պա հան ջել է Երևա նի Հ.Սա հյան (կով-

կա սյան) փո ղո ցի թիվ 78 հաս ցեի ան շարժ գույ քը` ե րկ հար կա նի ա ռանձ նա տու նը և 300 քմ 
ը նդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա տա րած քը, հրա պա րա կային սա կար կու-
թյուն նե րով վա ճա ռել` ստաց ված գու մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով սե փա կա նա տե րե րի 
միջև` ի րենց բա ժին նե րին հա մա չափ, հո ղա մա սի մա սով Էմ մա կի րա կո սյա նին հատ կաց-
նել 1/2 բաժ նի ար ժե քը, ի սկ շի նու թյուն նե րի մա սով` 79,28 քմ մա կե րե սի ար ժե քը: 

Երևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ-Զեյ թուն վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 14.11.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
30.01.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Էմ մա կի րա կո սյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, 
Դա տա րա նի 14.11.2012 թվա կա նի «Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 
ո րո շու մը վե րաց վել է:
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Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սո ֆյա Պո ղո սյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Էմ մա կի րա կո սյա նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 78-
րդ, 105-րդ և 218-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի 14.11.2012 թվա կա նի «Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 

վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղո քը քննու թյան է ա ռել 
«30.01.2013 թվա կա նին` ժա մը 12:00-ին», սա կայն Սո ֆյա Պո ղո սյա նին այդ մա սին ծա նու-
ցել է նույն օ րը` 30.01.2013 թվա կա նին: Վեր ջինս հա մա պա տաս խան ծա նու ցումն ստա ցել է 
նույն օր վա ե րկ րորդ կե սին և հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել մաս նակ ցե լու Վե րաքննիչ դա-
տա րա նում գոր ծի քննու թյա նը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Սո ֆյա Պո ղո սյա նը չի կա րո ղա նում գրան ցել 
իր սե փա կա նու թյան ի րա վունքն օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով, քա նի որ դա տա րան նե րը գտ-
նում են, որ տվյալ գոր ծով Սո ֆյա Պո ղո սյանն ի րա վունք ձեռք չի բե րել հո ղա մա սի նկատ-
մամբ, ուս տի վեր ջինս ստիպ ված է ե ղել այդ պա հան ջով թիվ Ե ԱՔԴ/0566/02/12 քա ղա քա-
ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում դի մե լու դա տա րան:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ տվյալ գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար-
կայի փաս տե րից է վի ճե լի հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սուբյեկտ-
նե րի շր ջա նա կի ո րո շու մը, ո րի կա պակ ցու թյամբ Սո ֆյա Պո ղո սյա նը թիվ Ե ԱՔԴ/0566/02/12 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դի մել է դա տա րան, հետևա բար քա նի դեռ վե րոն շյալ քա ղա-
քա ցիա կան գոր ծով քննու թյու նը չի ա վարտ վել, Դա տա րա նը սույն գոր ծով չի կա րող որևէ 
ո րո շում կա յաց նել սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ, ուս տիև Դա տա րա նը 
ճիշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տը: 

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 30.01.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և «ո րո շում կա յաց նել սույն գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու վե րա բե րյալ»:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը.
Բո ղոք բե րո ղի պն դումն այն մա սին, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը գոր ծը քննել է եր-

րորդ ան ձի բա ցա կա յու թյամբ, ո րը պատ շաճ ձևով չի ծա նուց վել նիս տի ժա մա նա կի և վայ-
րի մա սին, ան հիմն է:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա կա նաց րել է գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի լրիվ, օբյեկ-
տիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյուն և ար դյուն քում կա յաց րել է ար դա րա ցի ո րո շում:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ-

նում է, որ վճ ռա բեկ բո ղո քը հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
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մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան ծա նու ցա գրե րով տե ղե կաց վում են դա-
տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին։ 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վում է պատ վիր ված 
նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց մամբ կամ հա ղոր դա գրու թյան ձևա կեր պումն ա պա-
հո վող կա պի այլ մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ կամ հանձն վում է ստա ցա կա նով։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 78-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հար ցին։ 
Մաս նա վո րա պես, նշել է, որ տվյալ ի րա վա կան նոր մը են թա դրում է գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձանց դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լու կա պակ ցու թյամբ 
դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն միայն վկա յա կոչ-
ված հոդ վա ծով նա խա տես ված մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի օգ տա գործ մամբ։ Ը նդ ո րում, 
ան կախ ծա նուց ման ե ղա նա կից, ծա նու ցու մը պետք է լի նի այն պի սին, ո րով հնա րա վոր է 
ա պա ցու ցել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին (ան ձանց) դա տա կան նիս տի մա սին տե ղե կաց նե-
լու փաս տը։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում վե րաքննիչ դա տա րա նի 
նիս տին կա րող են կանչ վել բո ղոք բե րած ան ձը, ի նչ պես նաև գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք, 
ո րոնք պատ շաճ ձևով ծա նուց վում են նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին: Նրանց չներ կա-
յա նալն ար գելք չէ գոր ծի քննու թյան հա մար: 

Նշ ված դրույ թից հետևում է, որ վե րաքննիչ վա րույ թում նիս տին ներ կա գտն վե լու 
ի րա վունք թեև վե րա պահ ված է բա ցա ռա պես բո ղոք բե րած ան ձին, այ դու հան դերձ ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծը չի կա րող մեկ նա բան-
վել ի նք նու րույն այն ա ռու մով, որ գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք ծա նուց վում են վե-
րաքննիչ դա տա րա նի նիս տի մա սին միայն, ե թե առ կա է բա ցատ րու թյուն տա լու ան հրա-
ժեշ տու թյուն: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված վե րաքննիչ դա տա րա նի նիս տին ներ կա գտն-
վե լու ի րա վուն քը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է գոր ծին մաս նակ ցող բո լոր ան ձանց, քա նի 
որ օ րենս դի րը նա խա տե սում է դա տա կան ակ տի ան վե րա պահ բե կան ման հիմք բո լոր այն 
դեպ քե րի հա մար, ե րբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից մե կը չի ե ղել պատ շաճ ծա նուց ված: 
Վճռա բեկ դա տա րա նը նման եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է ըն դու նում նաև Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ա րա տա հա յա տած այն դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քե-
րում, ե րբ դա տաքննու թյու նը նե րա ռում է հա կա դիր մաս նա վոր շա հեր, կող մե րի հա վա սա-
րու թյան պա հան ջը, ո րն ար դար դա տաքննու թյուն հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րից մեկն 
է, են թա դրում է, որ յու րա քան չյուր կող մին ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն պետք է տր վի ներ-
կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը, նե րա ռյալ ա պա ցույց ներ այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք 
նրան չեն դնում է ա կա նո րեն ա վե լի նվազ բա րեն պաստ պայ ման նե րում` հա մե մա տած հա-
կա ռակ կող մի հետ: Ա վե լին, իշ խա նու թյուն նե րի կող մից դա տաքննու թյան կող մե րից մե կին 
չծա նու ցե լը, այն պես որ նրան հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի ի րա կա նաց նե լու իր ներ կա գտն-
վե լու ի րա վուն քը, կա րող է ո րոշ դեպ քե րում հար ցեր ա ռա ջաց նել կապ ված 6-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սի հետ (տե՛ս, նաև Նել սի դա Նի կո ղո սյա նը և Գվի դոն Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս-
տա նի թիվ 11724/04 և 13350/04 գան գատ նե րով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 06.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 37):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա-
րա նը գոր ծը քննել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ։ 

Մաս նա վո րա պես, Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 
19-րդ հոդ վա ծը և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նա գրել է կող մե րի ի րա-
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վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում և ղե կա-
վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 
2-րդ են թա կե տով, բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս, Վար դուշ և Նել լի Խա չատ րյան ներ 
ը նդ դեմ Նաի րա Պետ րո սյա նի և մյուս նե րի թիվ Ե ԱԴԴ/1102/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 
ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի` 29.01.2013 թվա կա նին նշա նակ ված դա-
տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցա գի րը Սո ֆյա Պո ղո սյա նը ստա ցել է 
30.01.2013 թվա կա նին (հա տոր 3, գ.թ. 32), 29.01.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա-
նա գրու թյան մեջ Վե րաքննիչ դա տա րա նը նշել է, որ պա տաս խա նո ղի և եր րորդ ան ձի կող-
մից դա տա կան ծա նու ցում ներն ստա նա լու վե րա բե րյալ հա վաս տի ա պա ցույց ներ դա տա-
րա նը չի ստա ցել (հա տոր 3, գ.թ. 34), և այդ պայ ման նե րում ո րո շել է վե րաքննիչ բո ղո քը 
քննել Սո ֆյա Պո ղո սյա նի բա ցա կա յու թյամբ: Վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.01.2013 թվա կա-
նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րոշ ման (հա տոր 3, գ.թ. 25) բնօ րի-
նա կի (ո րի «Ո րո շեց» մա սի 2-րդ կե տից երևում է, որ տվյալ գոր ծով քննու թյու նը նշա նակ-
վել է 29.01.2013 թվա կա նին` ժա մը 12:00-ին), ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան փոս տային 
ծրա րի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ է դառ նում, որ այն Սո ֆյա Պո ղո սյա նին ու ղարկ վել է 
29.01.2013 թվա կա նին և վեր ջի նիս կող մից ստաց վել է 30.01.2013 թվա կա նին, այ սինքն` Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից ո րոշ ման հրա պա րակ ման օ րը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա-
րա նը, Սո ֆյա Պո ղո սյա նին դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ չծա-
նու ցե լով, վեր ջի նիս զր կել է բո ղո քի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո-
րու թյու նից, ին չի հետևան քով խախտ վել է նրա` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծով 
և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ-
րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքննու թյան ի րա-
վուն քը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վում են վե րոն շյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից բո ղո քի քննու թյու նը Սո ֆյա Պո ղո սյա նի դա տա վա-
րա կան ի րա վուն քի խախտ մամբ ի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը 
չի ան դրա դառ նում վճ ռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին: 

Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի տում 
է բա վա րար՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյուն օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա րա նի 30.01.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա րան` նոր քննու թյան: 
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/0808/02/10
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/0808/02/10
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ի. Վար դա նյան 
Դա տա վոր ներ`  Ա. Մկրտ չյան
 Ն. Բար սե ղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 06-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան նե րի ը նդ դեմ Լու սիկ 

գևոր գյա նի, Վի լիկ Ա բա զյա նի, Ե կա տե րի նա, Մար գա րի տա և գևորգ Ա լեք սա նյան նե րի, 
Սե դա Խա չա տու րո վայի, Սե դա և գուր գեն Սի մո նյան նե րի, եր րորդ ան ձ ՀՀ կա ռա վա րու-
թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի «Երևան» տա րած քային 
ստո րա բա ժան ման` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա-
չե լու պա հան ջի մա սին, քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-
տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Սամ-
վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան նե րի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան նե րը պա հան ջել են 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Երևա նի 
Դե միր ճյան փո ղո ցի թիվ 17/4 հաս ցե ում գտն վող 154,51քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և դրա 
վրա գտն վող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րից 28,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը հա-
մադր ված է Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 8 հաս ցեի հո ղա մա սի հետ, ի սկ 16,4քմ մա-
կե րե սով հո ղա մա սը` Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 10 հաս ցեի հո ղա մա սի հետ: 

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.02.2013 թվա կա-
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նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի ո րեն` վճռ վել է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու-
ժով ճա նա չել Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 
Երևա նի Դե միր ճյան փո ղո ցի թիվ 17/4 հաս ցե ում գտն վող 45,2քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 
դրա վրա գտն վող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րից 28,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը 
հա մադր ված է Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 8 հաս ցեի հո ղա մա սի հետ, ի սկ 16,4քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սը` Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 10 հաս ցեի հո ղա մա սի հետ: 
Մնա ցած մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա-
տա րա նի 19.02.2013 թվա կա նի վճ ռի դեմ Լու սիկ գևոր գյա նի բե րած վե րաքննիչ բո ղոքն ըն-
դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
20.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է` մինչև գևորգ Ա լեք սա նյա նի 
ի րա վա հա ջոր դու թյան հար ցի լու ծու մը:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո-
սյան նե րը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 176-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
105-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձինք նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել են հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի կող մից վճիռ է 

կա յաց վել 19.02.2013 թվա կա նին և մինչև օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը` 20.03.2013 թվա-
կա նը, Ե կա տե րի նա, Մար գա րի տա և գևորգ Ա լեք սա նյան նե րի կամ նրանց ներ կա յա ցուց չի 
կող մից վե րաքննիչ բո ղոք չի բեր վել: գևորգ Ա լեք սա նյա նը Դա տա րա նի վճ ռի բո ղո քարկ-
ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո` 03.04.2013 թվա կա նին, նոր 
միայն մա հա ցել է, հետևա բար Ե կա տե րի նա, Մար գա րի տա և գևորգ Ա լեք սա նյան նե րը վե-
րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար ո չն չով կաշ կանդ ված չեն ե ղել:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ Երևա նի Դե միր ճյան 1-ին փա կու ղու թիվ 
10 տան սե փա կա նա տեր առ այ սօր հան դի սա նում է Սար գիս Ա լեք սա նյա նը, և չնա յած այն 
հան գա ման քին, որ կան օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տեր, այ նուա մե նայ նիվ 
Ե կա տե րի նա, Մար գա րի տա և գևորգ Ա լեք սա նյան նե րից ոչ մե կի ան վամբ սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում չի կա տար վել, և ան հաս կա նա լի է, թե ի նչ ի րա վա-
հա ջոր դու թյան հարց պետք է լու ծեն Լու սիկ գևոր գյա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ե րբ գևորգ 
Ա լեք սա նյա նը որևէ գույ քային ի րա վունք չու ներ Երևա նի Դե միր ճյան 1-ին փա կու ղու թիվ 10 
տան նկատ մամբ: Այ սինքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը բա ցա ռում է ի րա վա-
հա ջոր դու թյու նը:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
մա սին միջ նոր դու թյու նը չի բեր վել գևորգ Ա լեք սա նյա նի ի րա վա հա ջորդ նե րի կող մից, ին չը 
կա րող էր օ րի նա կան դիտ վել: Նշ ված միջ նոր դու թյու նը բեր վել է Լու սիկ գևոր գյա նի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ով քեր չեն կա րող շա հագրգռ ված ան ձ լի նել գևորգ Ա լեք սա նյա-
նի ի րա վա հա ջոր դու թյան գոր ծով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձինք պա հան ջել են վե րաց նել Վե րաքննիչ 
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դա տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 

հա մա րում ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցին, թե ա րդյոք Վե րաքննիչ դա տա րանն 
ի րա վա սու է վե րաքննիչ վա րույ թի ըն թաց քում գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան 
հիմ քով կա սեց նել գոր ծի վա րույթն այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս մինչև մա հա նալն օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կե տում իր մա սով վե րաքննիչ բո ղոք չի բե րել:

Նշ ված ի րա վա կան հար ցը պար զե լու հա մար Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է 
հա մա րում ան դրա դառ նալ գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման ի րա վա կան կար գա վո րում նե րին: 

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն` շա հագր գիռ ան ձն ի րա վունք ու նի նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով դի մել դա-
տա րան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա-
վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նա գրով նա խա տես ված իր ի րա վունք նե րի, 
ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար:

Նույն օ րենսգր քով և այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում այլ ան ձանց ի րա-
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ի րա վունք 
ու նեն դա տա րան դի մել այդ պի սի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գա լու ի րա վա սու թյուն ու նե-
ցող ան ձինք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` դա տա վա րու թյու նից կող մե րից մե կի դուրս գա լու դեպ քում (քա ղա քա ցու մահ, 
ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում, պա հան ջի զի ջում, պարտ քի փո խան ցում) 
դա տա րա նը կա տա րում է այդ կող մի փո խա րի նում նրա ի րա վա հա ջոր դով` այդ մա սին նշե-
լով ո րոշ ման մեջ: Ի րա վա հա ջոր դու թյուն հնա րա վոր է դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու-
լում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե` 

1) ան հնա րին է տվյալ գոր ծի քննու թյու նը մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա-
կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար-
ցով ո րո շում կա յաց նե լը.

2) պա տաս խա նո ղը գտն վում է ռազ մա կան դրու թյան մեջ գտն վող զին ված ու ժե րի 
կազ մում, կամ ռազ մա կան դրու թյան մեջ գտն վող զին ված ու ժե րի կազ մում գտն վող հայց-
վո րը դի մել է հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյամբ.

3) գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-
թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն.

4) գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցին ճա նաչ վել է ան գոր ծու նակ:
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 106-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րանն ի րա վունք ու նի կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե` 
1) նշա նա կել է փոր ձաքննու թյուն.
2) պա տաս խա նո ղը գտն վում է հե տա խուզ ման մեջ.
3) գոր ծին մաս նակ ցող ի րա վա բա նա կան ան ձը վե րա կազ մա կերպ վում է:
Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը կա րող է գոր ծի վա րույ թը կա սեց-

նել նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում:
Նշ ված նոր մե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գոր ծի վա րույ-

թի կա սե ցու մը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում այն պի սի հան գա ման քի ի հայտ գալն է, ո րն 
ը ստ է ու թյան ար գե լա կում է գոր ծի հե տա գա ըն թաց քը: Միա ժա մա նակ, օ րեն քով գոր-
ծի վա րույ թի կա սեց ման հա մար նա խա տես ված են եր կու խումբ հիմ քեր: Դրան ցից ա ռա-
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ջին խում բը վե րա բե րում է սպա ռիչ թվարկ ված այն հիմ քե րին, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ-
քում գոր ծի քննու թյան շա րու նա կու մը դառ նում է ան հնա րին, և դա տա րա նը պար տա վոր 
է դրան ցից որևէ մե կի ի հայտ գա լուց հե տո կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Այդ պի սի հիմ քե-
րից է նաև գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մա հը, ո րի դեպ քում գոր ծի կող մե րից մե կը 
դուրս է մնում հե տա գա դա տա վա րու թյու նից, ին չը բա ցա ռում է դրա շա րու նա կու մը: Ի սկ 
ե րկ րորդ խում բը վե րա բե րում է այն հիմ քե րին, ո րոնց առ կա յու թյու նը գոր ծի քննու թյան հե-
տա գա շա րու նա կու մը կա րող է դարձ նել ան հնա րին կամ դժ վա րաց նել, և դա տա րա նը, ել-
նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից, յու րա քան չյուր դեպ քում պետք է ո րո շի գոր-
ծի հե տա գա քննու թյան շա րու նակ ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
ե րկ րորդ խումբ հիմ քերն օ րեն քով սպա ռիչ թվարկ ված չեն, այլ դա տա րա նին ի րա վունք է 
տր ված օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում ևս կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Այ սինքն` 
գոր ծի վա րույ թի կա սե ցու մը չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ, ի սկ դրա միակ նպա տա կը 
գոր ծի շա րու նակ մա նը խո չըն դո տող հան գա մանք նե րի վե րա ցումն է: Մաս նա վո րա պես` 
գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան դեպ քում նրան ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը 
հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում այդ կող մի ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու և դրա մի-
ջո ցով նրա` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման-
ված կամ պայ մա նա գրով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման նպա տակ, ո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում գոր ծի 
վա րույ թը վկա յա կոչ ված հիմ քով կա սեց վել չի կա րող, քա նի որ ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել միայն շա հագր գիռ ան ձի կող մից ո րո շա կի դա տա վա րա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում, այդ թվում նաև` վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա-
յաց նե լու մի ջո ցով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-
մա ձայն՝ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում վե րաքննիչ դա-
տա րա նը կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը: Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով վե րաքննիչ դա-
տա րա նի այս լիա զո րու թյու նը, միա ժա մա նակ չի սահ մա նում գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
ի նք նու րույն հիմ քեր, ին չը նշա նա կում է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից գոր ծի վա-
րույ թի կա սե ցու մը տե ղի է ու նե նում նույն օ րենսգր քի՝ «Վա րույթն ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նում» վեր տա ռու թյամբ ա ռա ջին են թա բաժ նի 105-րդ և 106-րդ հոդ ված նե-
րով սահ ման ված հիմ քե րով: Վճռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի նշ ված հոդ ված նե րի և 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թի 
հա մադր ված վեր լու ծու թյան ար դյուն քում գտ նում է, որ չնա յած կա սեց ման հիմ քե րի ը նդ-
հան րու թյա նը, վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի վա րույ թի կա սե ցումն օ ժտ ված է ո րո շա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյամբ՝ պայ մա նա վոր ված վե րաքննու թյան բո վան դա կու թյամբ և ծա վա-
լով: Նշ ված ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հան գում է նրան, որ ե թե ա ռա ջին ա տյա նի դա տա-
րա նում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծում ամ րագր-
ված` գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րը պար տա դիր հիմ քեր են, ո րոնց առ կա յու թյան 
դեպ քում ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ա պա 
նույն օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում «կա րող է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը» ձևա-
կեր պու մը են թա դրում է, որ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում 
վե րաքննիչ դա տա րանն օ ժտ ված է հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ և տվյալ գոր ծի կոնկ-
րետ հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում վե րաքննիչ դա տա րանն է ո րո շում, թե ա րդյո՞ք 
վե րաքննիչ վա րույ թում ի հայտ ե կած տվյալ հան գա ման քը խո չըն դո տում է վե րաքննիչ 
բո ղո քի քննու թյան հե տա գա ըն թաց քին: Նման ի րա վա կար գա վո րու մը թույլ է տա լիս վե-
րաքննիչ դա տա րա նին ստու գել և գնա հա տել կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի հա մակ-
ցու թյու նը` օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա սեց ման ան հրա ժեշ-
տու թյան և նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը լու ծե լիս: 
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Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նա գրել, որ վա րույ թը 
կա սեց նե լու հար ցը լու ծե լիս պետք է ա ռաջ նորդ վել մի կող մից գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման 
ի նս տի տու տի կի րառ մամբ հե տապնդ վող վե րոն շյալ ի րա վա չափ նպա տա կի և մյուս կող-
մից դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ-
պա նու թյան միջև ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Մաս-
նա վո րա պես` գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հան գա ման քը կա րող է խո չըն դո տել գոր ծին 
մաս նակ ցող շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րաց մա նը, մաս նա վո րա պես` ող ջա միտ 
ժամ կե տում գոր ծի քննու թյան ի րա վուն քի ի րաց մա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
են թա կե տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րի դեմ, բա-
ցա ռու թյամբ այն ակ տե րի, ո րոնց հա մար վե րաքննու թյուն օ րեն քով նա խա տես ված չէ, վե-
րաքննիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վունք ու նեն գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր-
վել մինչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան 
ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից մեկ ա միս հե տո, բա ցա-
ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ գոր ծին մաս նակ ցող շա հագր գիռ ան ձի կող մից 
ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ մինչև 
այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տը` հրա պա րակ ման 
պա հից մեկ ա մս վա ըն թաց քում, վե րաքննիչ բո ղոք չբեր վե լու պայ ման նե րում վեր ջինս ը ստ 
է ու թյան հա մա ձայն վում է իր մա սով իր ի րա վունք նե րի կամ պար տա կա նու թյուն նե րի վե-
րա բե րյալ կա յաց ված նշ ված ակ տի հետ, ուս տի նրա փո խա րեն վե րաքննիչ դա տա րանն 
ի րա վա սու չէ ի րա կա նաց նել դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` վե րաքննիչ 
վա րույ թում այդ ան ձի մա հով պայ մա նա վոր ված նրա մա սով կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, 
ե թե, ի հար կե, դա չի խո չըն դո տում գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց մա սով գոր ծի քննու-
թյան հե տա գա շա րու նակ մա նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան նե րը, դի-
մե լով դա տա րան, պա հան ջել են ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել ի րենց սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը Երևա նի Դե միր ճյան փո ղո ցի թիվ 17/4 հաս ցե ում գտն վող 154,51քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սի և դրա վրա գտն վող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րից 28,8քմ 
մա կե րե սով հո ղա մա սը հա մադր ված է Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 8 հաս ցեի հո-
ղա մա սի հետ (նշ ված հաս ցեի մա սով հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րում է Լու սիկ գևոր գյա նի 
ի րա վունք նե րին), ի սկ 16,4քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը` Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 
10 հաս ցեի հո ղա մա սի հետ (նշ ված հաս ցեի մա սով էլ հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րում է նաև 
գևորգ Ա լեք սա նյա նի ի րա վունք նե րին): Դա տա րա նի վի ճարկ վող վճի ռը հրա պա րակ վել է 
19.02.2013 թվա կա նին, սա կայն այդ ժամ կե տից սկ սած մե կամ սյա ժամ կե տում Երևա նի Դե-
միր ճյան փա կու ղու թիվ 10 հաս ցեի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ու նե ցող գոր ծին մաս նակ ցող 
ան ձինք, այդ թվում նաև` գևորգ Ա լեք սա նյա նը, վե րաքննիչ բո ղոք չեն բե րել, ի սկ վեր ջինս 
մա հա ցել է 03.04.2013 թվա կա նին (հա տոր 8-րդ, գ.թ. 68):

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, կա սեց նե լով գոր ծի վա րույ թը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 
գևորգ Ա լեք սա նյա նի մա հը հիմք է հան դի սա նում գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման հա մար, ի սկ 
սույն գոր ծի քննու թյունն ան հնա րին է մինչև վեր ջի նիս ի րա վա հա ջոր դու թյան հար ցի լու ծու-
մը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
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պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է և չու նի որևէ ի րա վա կան հիմք, քա նի որ Վե րաքննիչ 
դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվյալ դեպ քում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը` 
գևորգ Ա լեք սա նյա նը, մա հա ցել է Դա տա րա նի վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա-
մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո, ի սկ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա-
մար սահ ման ված ժամ կե տում վեր ջինս, ի նչ պես նաև Երևա նի Դե միր ճյան փա կու ղու թիվ 
10 հաս ցեի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ու նե ցող գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձինք վե րաքննիչ 
բո ղոք չեն բե րել, այ սինքն` ի րենց մա սով նրանք հա մա ձայ նել են Դա տա րա նի վճ ռի հետ 
և այդ մա սով չեն ցու ցա բե րել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու մի ջո ցով ի րենց ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան որևէ շա հագրգռ վա ծու թյուն: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն գոր-
ծով բա ցա կայել է գոր ծի վա րույ թի կա սեց ման ի նս տի տու տի կի րառ մամբ հե տապնդ վող 
ի րա վա չափ նպա տա կի ա պա հով ման և, հետևա բար, գևորգ Ա լեք սա նյա նի մահ վան հիմ-
քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի վա րույ թը կա-
սեց նե լու որևէ ի րա վա կան հիմք առ կա չէ:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու-
ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ և 2411-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե ԿԴ/2768/02/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ. 
Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ Ե կԴ/2768/02/12
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ի. Վար դա նյան
Դա տա վոր ներ`  Ա. Մկրտ չյան
 Ն. Բար սե ղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի նոյեմ բե րի 27-ին 
քննար կե լով Մա նուկ ղա զան չյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 05.09.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ՝ ը ստ հայ ցի Մա նուկ ղա զան չյա նի ը նդ դեմ Ա լի նա Չո բա նյա նի` ե րե խայի հա մար դա-
տա րա նի վճ ռով սահ ման ված ա լի մեն տի չա փը փո փո խե լու ու այն կա յուն դրա մա կան գու-
մա րով փո խա րի նե լով` ամ սա կան 200.000 ՀՀ դրամ սահ մա նե լու պա հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Մա նուկ ղա զան չյա նը պա հան ջել է Երևա նի Ա վան և Նոր Նորք 

հա մայնք նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից թիվ 
Ե ԱՆԴ/ 2317/02/08 վճ ռով նշա նակ ված ա լի մեն տի չա փը փո խա րի նել կա յուն դրա մա կան 
գու մա րով և այն սահ մա նել ամ սա կան 200.000 ՀՀ դրամ:

Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու-
թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քու մյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 26.04.2013 թվա կա-
նի վճ ռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
05.09.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա լի նա Չո բա նյա նի միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է՝ քա-
ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է: 

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մա նուկ ղա զան չյա նը։
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ա լի նա Չո բա նյա նի ներ կա յա ցու ցիչ 
Լևոն Սա հա կյա նը։ 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա կե տը։ 
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին կե տի հիմ քով պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է տվյալ 
գոր ծի քննու թյու նը մինչև մեկ այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը, մինչ դեռ տվյալ 
դեպ քում նման ան հնա րի նու թյուն առ կա չէ:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով հայ ցի 
ա ռար կան դա տա րա նի վճ ռով սահ ման ված ա լի մեն տի չա փը կա յուն դրա մա կան գու մա րով 
փո խա րի նե լու պա հանջն է, մինչ դեռ Մա նուկ ղա զան չյա նի նկատ մամբ քրե ա կան գոր ծը 
հա րուց վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 173-րդ հոդ վա ծի հիմ քով՝ ծնո ղի կող մից ե րե խային 
պա հե լուց չա րամ տո րեն խու սա փե լու հատ կա նիշ նե րով: Հետևա բար ի նչ հան գա մանք ներ 
էլ որ պարզ վեն քրե ա կան գոր ծով, դրանք չեն կա րող է ա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ սույն 
քա ղա քա ցիա կան գոր ծի լուծ ման հա մար:

Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը որևէ կերպ չի պատ ճա ռա բա նել իր ո րո շու մը: 
Ա վե լին, 18.07.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տում քննե լով պա տաս խա նո ղի միջ նոր դու-
թյու նը` գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ, Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է այն, 
սա կայն 05.09.2013 թվա կա նին դա տա կան նիս տում իր նա խա ձեռ նու թյամբ կր կին ան դրա-
դար ձել է նշ ված միջ նոր դու թյա նը և գոր ծի վա րույ թը կա սեց րել:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 05.09.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմ նա վո րում նե րը
Տ վյալ դեպ քում առ կա է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը, 

և Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շումն օ րի նա կան է:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գու մը.
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րանն այն 

գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե ան հնա րին է տվյալ 
գոր ծի քննու թյու նը մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ 
են թա կե տի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մեջ պետք է նշ վեն շար-
ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի՝ օ րենք նե րի և այլ ի րա վա-
կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ։ 

ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին և վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույթ նե րի հա մա կար գային 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա ար ձա նա գրել, որ դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է կա սեց նել 
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գոր ծի վա րույ թը, ե թե դրա քննու թյունն ան հնա րին է մինչև սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա-
ցիա կան, քրե ա կան կամ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող այլ գոր ծով կամ 
հար ցով ո րո շում կա յաց նե լը, ի սկ գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ-
ման մեջ պետք է նշ վեն շար ժա ռիթ նե րը, օ րենք նե րը, այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով 
դա տա րա նը հան գել է հետևու թյուն նե րի։ Ը նդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե-
րա բե րյալ ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար տա վոր է նշել այն կա պը, ո րն առ կա է 
քնն վող գոր ծի և այլ դա տա րա նում սահ մա նա դրա կան, քա ղա քա ցիա կան, քրե ա կան կամ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քնն վող գոր ծի միջև, այ սինքն` նշել այլ դա տա վա-
րու թյան կար գով քնն վող այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կամ փաս տե րը, ո րոնք քնն վող 
գոր ծի հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, ի նչ պես նաև պար տա վոր է նշել, 
թե ին չու տվյալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կամ փաս տը չի կա րող հաս տատ վել տվյալ գոր-
ծի քննու թյան շր ջա նակ նե րում, այ սինքն` ցույց տալ գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը 
(տե՛ս, թիվ Ե ԱԴԴ/0452/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-
ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 13.01.2010 թվա կա նի ո րո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը, հարկ է հա մա րում 
ը նդ գծել, որ դա տա կան ակ տը հիմ նա վո րե լու պա հան ջը հա վա սա րա պես վե րա բե րում է 
ի նչ պես գործն ը ստ է ու թյան լու ծող, այն պես էլ` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րին: Յու րա-
քան չյուր դեպ քում ո րոշ ման մեջ ոչ միայն պետք է ցույց տր վի կի րառ ման են թա կա նոր մը 
պա րու նա կող նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա ծը, այլև պետք է պատ ճա ռա բան վի, 
թե հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ մամբ ար ձա նա-
գրել է, որ թիվ 17107711 քրե ա կան գործն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է սույն քա ղա քա ցիա-
կան գոր ծի հետ, և ան հնա րին է թիվ Ե կԴ /2768/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյու նը 
մինչև թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծով վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու մը:

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը որևէ կերպ 
չի հիմ նա վո րել գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հիմ քի առ կա յու թյու նը, մաս նա վո րա պես` Վե-
րաքննիչ դա տա րա նը չի նշել թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծով քնն վող այն ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նը կամ փաս տը, ո րը թիվ Ե կԴ/2768/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան և 
լուծ ման հա մար ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նի և չի կա րող հաս տատ վել սույն գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում, ին չով էլ պայ մա նա վոր ված է գոր ծի քննու թյան ան հնա րի նու թյու նը: 

Ա վե լին, Վե րաքննիչ դա տա րա նը 18.07.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տում, քննե լով 
պա տաս խա նող Ա լի նա Չո բա նյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը` գոր ծի վա րույ թը ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով կա-
սեց նե լու վե րա բե րյալ, այն մեր ժել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ թիվ 17107711 քրե ա կան գոր ծի 
ըն թաց քը որևէ կերպ չի խո չըն դո տում սույն գոր ծի քննու թյա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 50, 65), 
սա կայն 05.09.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տում իր նա խա ձեռ նու թյամբ, կր կին ան դրա-
դառ նա լով նույն միջ նոր դու թյա նը, գոր ծի վա րույ թը կա սեց րել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 63, 65):

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը, Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից սե փա կան նա խա-
ձեռ նու թյամբ նույն միջ նոր դու թյա նը կր կին ան դրա դառ նա լը և այն բա վա րա րե լը, Վճռա-
բեկ դա տա րա նը դի տում է որ պես ար դեն ի սկ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած ո րոշ ման փո փո-
խում, ի նչն ան թույ լատ րե լի է:

Վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի 
հիմ նա վո րում նե րը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի կող մից սույն գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու վե րա բե րյալ ո րո շումն ան-
հիմն է: 
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Այս պի սով, վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ քա ղա քա ցիա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո-
շու մը վե րաց նե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 222-րդ, 240-րդ, 2411-ին հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Վե րաց նել ՀՀ վե րաքննիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 05.09.2013 թվա կա նի «գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը։
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման։
ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  

ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Ա բո վյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 30-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 

գա գիկ Հով հան նի սյա նի ը նդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան 
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` ծա ռա յու թյուն), 
եր րորդ ան ձ Ա շոտ Օ նի կի Հով հան նի սյա նի` ծա ռա յու թյան կող մից 22.08.2012 թվա կա նին 
ըն դուն ված թիվ 01/07-2873/10 կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շումն ամ-
բող ջու թյամբ վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 18.05.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նի 
վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 

գա գիկ Հով հան նի սյա նը պա հան ջել է ամ բող ջու թյամբ վե րաց նել ծա ռա յու թյան կող մից 
22.08.2012 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 01/07-2873/10 կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար-
տե լու մա սին ո րո շու մը և պար տա վո րեց նել ծա ռա յու թյա նը Երևա նի Ա վան և Նոր Նորք 
հա մայնք նե րի ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի կող մից 15.10.2007 թվա կա նին տր ված թիվ 
2-1537+2-1538 կա տա րո ղա կան թեր թի 8-րդ կե տով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը կա-
տա րե լու հա մար կա տա րել հար կա դիր կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 08.01.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը` ծա ռա յու թյա նը Երևա նի Ա վան և Նոր Նորք հա մայնք նե րի ա ռա ջին ա տյա նի դա-
տա րա նի կող մից 15.10.2007 թվա կա նին տր ված թիվ 2-1537+2-1538 կա տա րո ղա կան թեր թի 
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8-րդ կե տով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու հա մար հար կա դիր կա տա րո-
ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով, մերժ վել է, ի սկ 
ծա ռա յու թյան կող մից 22.08.2012 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 01/07-2873/10 կա տա րո ղա-
կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին ո րո շումն ամ բող ջու թյամբ վե րաց նե լու պա հան ջի մա սով 
հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգ սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
31.01.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նի միջ նոր դու թյու նը` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե-
տը հար գե լի հա մա րե լու մա սին, բա վա րար վել է, և հայ ցա դի մու մը` ծա ռա յու թյան կող մից 
22.08.2012 թվա կա նին ըն դուն ված թիվ 01/07-2873/10 կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե-
լու մա սին ո րո շումն ամ բող ջու թյամբ վե րաց նե լու պա հան ջի մա սին, ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
18.05.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա շոտ Օ նի կի Հով հան նի սյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա-
րար վել է` ո րոշ վել է վե րաց նել Դա տա րա նի 31.01.2013 թվա կա նի «Բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հայ ցա դի մու մը 
վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րո շու մը:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի-
նա կան ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ա շոտ Օ նի կի Հով հան նի սյա նը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սը, 6-րդ հոդ վա ծը, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և 
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ-
սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը սույն գոր ծը լրիվ ու բազ մա կող մա նի չի ու սում նա սի րել և 

միայն Ա շոտ Օ նի կի Հով հան նի սյա նի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րի շր ջա նակ նե րում կա-
տա րած միա կող մա նի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում կա յաց րած իր ո րոշ մամբ թույլ է տվել 
նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի խախ տում ներ:

Վե րաքննիչ դա տա րանն Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ 
գա գիկ Հով հան նի սյա նի կող մից իր միջ նոր դու թյա նը կից Դա տա րան ներ կա յաց ված ամ-
բու լա տոր բժշ կա կան քար տից թվով 2 քաղ վածք նե րի և «Արթ մեդ» ՓԲԸ-ի է պիկ րի զի ան-
հիմն վեր լու ծու թյամբ կաս կա ծի տակ է դրել այդ բժշ կա կան փաս տաթղ թե րի հա վաս տի-
ու թյու նը և դրա հետ կապ ված` նաև բո ղոք բե րած ան ձի ու նե ցած ան կա յուն ա ռող ջա կան 
վի ճա կը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել» Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 18.05.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շու մը:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Վե րաքննիչ դա տա րա նը լրիվ, բազ մա կող մա նի և օբյեկ տիվ է գնա հա տել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը, ճիշտ է մեկ նա բա նել և կի րա ռել այն օ րեն քը, ո րը պետք է կի րա ռեր:
Տ վյալ դեպ քում Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ 

Հով հան նի սյա նի կող մից ներ կա յաց ված պա հանջն ի րե նից ներ կա յաց նում է վի ճարկ ման 
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հայց, հետևա բար դրա վրա տա րած վում են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով և 2-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կետ նե րը, որ պի սի 
ժամ կետ նե րը բո ղոք բե րած ան ձի կող մից բաց են թողն վել, ի սկ վեր ջի նիս միջ նոր դու թյան 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ ան հիմն են և չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա-
կա նու թյա նը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճ-

ռա բեկ վե րա նայ ման են թար կե լը բխում է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման 
գոր ծա ռույ թից, և գտ նում, որ սույն գոր ծով ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան դա տա կան պրակ տի կա 
ձևա վո րե լու հա մար։ 

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան խնդ րին, թե 
ի նչ պի սի պայ ման նե րում և ի նչ պի սի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում են հիմ քեր 
ա ռա ջա նում հար գե լի հա մա րե լու օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո-
ղու մը:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տու թյունն ա պա հո-
վում է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա-
նու թյու նը` մի ջազ գային ի րա վուն քի սկզ բունք նե րին և նոր մե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա-
նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան դա տա րա նի նա խա դե պային ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վունքն ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-
փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա-
վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո շա կի կար գա վո րում ներ: Այս 
ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե-
լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ 
զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ 
ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի 
կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա-
տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և 
հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ 
Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, 
կետ 57, Ashingdane v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 93, p. 24, 
para. 57):

Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, 
հե տապն դում են ո րո շա կի կարևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի-
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ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց 
հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա-
նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա-
հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ ժա մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ-
ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե-
ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք 
է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ստաբ բինգ սը և մյուս ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, կետ 51,55, Stubbings and 
Others v. the United Kingdom, Judgment, 22.10.1996, par. 51,55) :

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վե րոն շյալ սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում պետք 
է մեկ նա բան վի նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սը: Վկա յա կոչ ված ի րա վա դրույ թի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար-
տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա-
նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է 
բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա-
տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Նման միջ նոր դու թյու նը 
կա րող է բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի 
պատ ճա ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա կար-
գա վո րու մից հետևում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի-
րը կոնկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քի գնա հա տո-
ղա կան ֆունկ ցիան թող նե լով դա տա րան նե րի հայե ցո ղու թյա նը: Այ նուա մե նայ նիվ, ժամ կե-
տը բաց թող նե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ: 

Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը:

Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ-
ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ-
մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ` ե րբ 
ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի 
մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան 
կամ գոր ծուղ ման մեջ գտն վե լու պատ ճա ռով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բո լոր դեպ քե րում էլ, 
բա ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու 
հա մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու ցել, որ օ րեն քով սահ-
ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող ջա միտ ու բա վա րար մի-
ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցե լու, պա հան ջը և այն հիմ նա-
վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա-
նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով նշ ված ժամ կե տը չի 
բա վա կա նաց րել հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու հա-
մար:

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հի ման վրա ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս-
տե րին` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է հետևյա լը.

26.12.2012 թվա կա նին դի մե լով դա տա րան` Ա շոտ Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նը պա հան ջել է վե րաց նել ծա ռա յու թյան` թիվ 01/07-
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

2873/10 կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին 22.08.2012 թվա կա նի ո րո շու մը: Նշ-
ված ո րո շու մը վեր ջի նիս կող մից 06.09.2012 թվա կա նին բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար-
գով: Հայ ցա դի մու մին կից ներ կա յաց վել է միջ նոր դու թյուն` բաց թողն ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու 
մա սին: Ի հիմ նա վո րումն միջ նոր դու թյան` Ա շոտ Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նը նշել է, որ ու նե ցել է ա ռող ջա կան խն դիր, ին չով էլ պայ մա-
նա վոր ված` չի կա րո ղա ցել դա տա րան դի մել օ րեն քով նա խա տես ված ժամ կե տում: Մաս-
նա վո րա պես` ներ կա յաց վել է մե ծա հա սա կի ամ բու լա տոր բժշ կա կան քար տից քաղ վածք, 
ո րի հա մա ձայն` «գա գիկ Հով հան նի սյա նը ստա ցել է ստա ցի ո նար բու ժում «Արթ մեդ» բժշ-
կա կան կենտ րո նում 12.10.2012 թվա կա նից մինչև 19.10.2012 թվա կա նը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 
58): Ներ կա յաց վել է նաև «Թիվ 12 պո լիկ լի նի կա» ՓԲԸ-ի կող մից 25.10.2012 թվա կա նին 
տրա մադր ված քաղ վածք ամ բու լա տոր քար տից, ը ստ ո րի` «գա գիկ Հով հան նի սյա նը 12.10-
20.10.2012 թվա կա նը պառ կել է «Արթ մեդ» վե րա կանգ նո ղա կան հի վան դա նո ցում, հի վան-
դը գտն վում է օն կո լո գի հս կո ղու թյան ներ քո» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 59): 26.10.2012 թվա կա նին, 
29.10.2012 թվա կա նին, 05.11.2012 թվա կա նին, 07.11.2012 թվա կա նին և 21.11.2012 թվա կա նին 
գա գիկ Հով հան նի սյա նը ներ կա յա ցել և մաս նակ ցել է Երևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա-
կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում ըն թա ցող դա տա վա րու թյուն նե-
րով դա տա կան նիս տե րին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 64-67, 102-106):

Դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով, որ հայց վո րը վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով 
վի ճար կե լու հա մար սահ ման ված եր կամ սյա ժամ կե տը բաց է թո ղել ան կա յուն ա ռող ջա-
կան վի ճա կի պատ ճա ռով, որ պի սի փաս տը հաս տատ վում է միջ նոր դու թյա նը կից ներ կա-
յաց ված ամ բու լա տոր բժշ կա կան քար տե րի քաղ վածք նե րով և բժշ կա կան կենտ րո նի է պիկ-
րի զով, գտել է, որ հայց վո րի միջ նոր դու թյու նը` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ, հիմ նա վոր է և են թա կա է բա վա րար ման:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ա շոտ Օ նի կի Հով հան նի սյա նի վե րաքննիչ 
բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ այն ժա մա նա կա հատ վա ծում (08.10.2012 թվա կա նից մինչև 
10.12.2012 թվա կա նը), ո րին վե րա բե րում է Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նի` բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե-
րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու վե րա-
բե րյալ միջ նոր դու թյու նը, մաս նա վո րա պես` 26.10.2012 թվա կա նին, 29.10.2012 թվա կա նին, 
05.11.2012 թվա կա նին, 07.11.2012 թվա կա նին և 21.11.2012 թվա կա նին, վեր ջինս ներ կա յա ցել 
և մաս նակ ցել է Երևա նի Ա վան և Նոր Նորք վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր ի րա վա-
սու թյան դա տա րա նում ըն թա ցող դա տա վա րու թյուն նե րով դա տա կան նիս տե րին: Հետևա-
բար, դրա նից ա ռաջ` 12.10.2012 թվա կա նից մինչև 19.10.2012 թվա կա նը, Ա շոտ գա գի կի 
Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա նի հի վան դա նո ցային 
բու ժումն «Արթ մեդ» բժշ կա կան վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նում չի կա րող հիմք հան դի-
սա նալ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար գե լի 
հա մա րե լու հա մար:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա-
դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ մա նը, այն գտ նում է հիմ նա վոր հետևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 

Ա շոտ գա գի կի Հով հան նի սյա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ գա գիկ Հով հան նի սյա-
նը ներ կա յաց րել է վի ճարկ ման հայց, ի սկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցը դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել 
վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում` եր կամ սյա ժամ կե տում` վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու 
պա հից: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` այն դեպ քե րում, ե րբ վար չա կան մարմ նի 
ըն դու նած ակ տը կամ ակ տը չըն դու նե լը կամ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը կամ չկա տա րե-
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լը բո ղո քարկ վել է վար չա կան կար գով, նույն հոդ վա ծով սահ ման ված ժամ կետ նե րը հաշ-
վարկ վում են բո ղո քի քննու թյան հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից հե տո: Նկա-
տի ու նե նա լով, որ հայց վո րը վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը 06.09.2012 թվա կա նին բո ղո-
քար կել է վար չա կան կար գով, ի սկ բո ղո քի քննու թյան հա մար հա մա ձայն «Վար չա րա րու-
թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 
46-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի` ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը 30-օ րյա ժամ կետն է, ո րն ա վարտ-
վել է 08.10.2012 թվա կա նին, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ-
ման հայց ներ կա յաց նե լու եր կամ սյա ժամ կետն ը նդ գր կում է 08.10.2012 թվա կա նից մինչև 
10.12.2012 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա-
գրում է, որ հայց վո րի կող մից վկա յա կոչ ված հիմ քը չի կա րող հան դի սա նալ դա տա վա-
րա կան ժամ կե տը բաց թող նե լու հար գե լի պատ ճառ, քա նի որ ներ կա յաց ված բժշ կա կան 
փաս տաթղ թե րի ու սում նա սի րու թյու նից հետևում է, որ հայց վո րը ստա ցի ո նար բուժ ման 
մեջ գտն վել է ըն դա մե նը 8 օր, որ պի սի հան գա ման քը չէր կա րող խո չըն դո տել վեր ջի նիս` 
ի րաց նե լու իր դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը: Ա վե լին, գոր ծով ներ կա յաց վել են 
ա պա ցույց ներ, ո րոնց հա մա ձայն` հայց վո րը բժշ կա կան հաս տա տու թյու նից դուրս գր վե լուց 
հե տո այլ դա տա կան գոր ծե րով մաս նակ ցել է դա տա կան նիս տե րի:

Ն ման պա րա գա յում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմ նա վոր է, ի սկ բո ղո քը են թա կա է մերժ ման:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
118-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել։ ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 18.05.2013 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-

քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2499/05/14
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2499/05/14
Նա խա գա հող դա տա վոր`  գ. ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա-

րան) ը նդ դեմ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի` 200.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի 
մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 04.08.2014 թվա կա նի 
«Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի վճ ռա բեկ բո-
ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Քա ղա քա պե տա րա նը պա հան ջել է Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նից 

200.000 ՀՀ դրամ` որ պես վար չա կան տու գան քի գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին 
ար ձա կել վճար ման կար գա դրու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 19.12.2013 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գա դրու-
թյուն:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նը պա հան ջել է վե-
րաց նել Երևա նի քա ղա քա պե տի 11.09.2013 թվա կա նի թիվ Վ-31/36 ո րո շու մը։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ վճար ման կար գա դրու-
թյան վա րույ թից ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա րույ թի, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը վե րա-
դարձ վել է: 

Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նը կր կին ներ կա յաց րել է հա կընդ դեմ հայց և միա ժա մա նակ 
միջ նոր դել է վե րա կանգ նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. ծա տու րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
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16.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի բաց թողն ված դա տա վա րա-
կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը բա վա րար-
վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
04.08.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
«Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե-
լու և հա կընդ դեմ հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-

րդ, 72-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ և 60-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի կող մից դա տա-

վա րա կան ժամ կե տը բաց է թողն վել ոչ հար գե լի պատ ճառ նե րով:
Քա ղա քա պե տա րա նը 11.09.2013 թվա կա նի «Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 

թիվ Վ-31/36 ո րո շումն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում ու ղար կել է Ար մե-
նու հի Դա լի բալ թյա նին իր ան ձնա գրային գրանց ման հաս ցե հան դի սա ցող Երևա նի Ա նդր-
ֆե դե րա ցիայի փո ղո ցի թիվ 135 հաս ցե ով, ին չը հա վաստ վում է փոս տային ծա ռա յու թյան 
թիվ AR131104706AM հե տա դարձ ծա նու ցա գրով և դրա վրա 23.09.2013 թվա կա նին կա-
տար ված՝ նշ ված ո րո շու մը ստա նա լու փաս տը հա վաս տող մա կա գրու թյամբ (ս տո րա գրու-
թյամբ), ուս տի 23.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյանն ար դեն ի սկ տե-
ղյակ է ե ղել իր նկատ մամբ վար չա կան տույժ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 11.09.2013 թվա կա նի 
թիվ Վ-31/36 ո րոշ ման մա սին և նշ ված վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հա մար սահ ման ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տի հոս քը պետք է հաշ վար կել 24.09.2013 թվա կա նից։

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ փոս տային ծա ռա յու թյան 
թիվ AR131104706AM հե տա դարձ ծա նու ցա գիրն ա ռա վել քան բա վա րար է ե ղել ար ձա նա-
գրե լու քննարկ վող ո րո շումն Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նին պատ շաճ կեր պով ա ռա քե լու և 
23.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի կող մից այն ստա նա լու կամ 
դրա մա սին տե ղե կա նա լու փաս տը:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 04.08.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը: 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի 
կող մից ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու-
հետ` կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ, 72-
րդ հոդ ված նե րը խախ տե լու հետևան քով առ կա է ա ռերևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել 
է գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա-
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ռա բա նու թյուն նե րով:
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում 
են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ու նի օ րեն քի հի ման 
վրա ստեղծ ված ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա-
ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան ի րա վունք:

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա-
րանն ը ստ է ու թյան քննում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
վար չա կան գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
նույն օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու պա-
հան ջով հայ ցա դի մում ներ վար չա կան դա տա րան չեն կա րող ներ կա յաց վել։ Մինչև նույն 
օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լը վար չա կան դա տա րա նի գրա սե նյակ ստաց ված, ի նչ պես նաև 
նույն օ րենսգր քի ու ժի մեջ մտ նե լուց ա ռաջ փոս տով ա ռաք ված, սա կայն նույն օ րենսգր քի 
ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո վար չա կան դա տա րա նում ստաց ված կամ ներ կա յաց ված վճար-
ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու վե րա բե րյալ հայ ցա դի մում նե րը քննում է վար չա կան 
դա տա րա նը` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2007 թվա կա նի նոյեմ բե րի 28-ի վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ գլ խով սահ ման ված կար գով։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-
նում են այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե-
տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րի ըն դու նու մը մերժ վում է նույն օ րենսգր քի 80-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի հիմ քով, ե թե բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը 
վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ չեն վե րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի 
ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված այլ փաս տաթղ թե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ 
վե րա դարձ վում են դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց թողն ված դա-
տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն-
քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը։ Նման միջ նոր դու թյու նը բա վա րար վում է, ե թե 
վար չա կան դա տա րա նը հա մա րում է, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա-
ռով: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա: 

Նույն օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո րը կա րող 
է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, 
նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` հայ ցը վար չա կան դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-
քում՝ եր կամ սյա ժամ կե տում` վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ 
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հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ակ տը, ըն դու նու մից հե տո` ե ռօ րյա 
ժամ կե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաս նա կից նե րին։ Դա կա րող է ի րա կա նաց վել 
պատ վիր ված փոս տով, այդ թվում` ստա նա լու մա սին ծա նուց մամբ, հաս ցե ա տի րո ջը ստո-
րա գրու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու, ի նչ պես նաև` օ րեն քով սահ ման ված այլ ե ղա նակ նե րով։

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր վար չա կան ա կտն ու ժի մեջ է մտ նում այդ ակ տի 
ըն դուն ման մա սին` նույն օ րեն քի 59-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ի րա զե կե լուն հա-
ջոր դող օր վա նից, ե թե օ րեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա-
տա րա նի (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) նա խա դե պային ի րա վուն քում ձևա վոր ված ի րա վա կան դիր-
քո րոշ ման հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքննու թյան 
ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նուա մե նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա-
րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կում նե րի: Այդ սահ մա նա փա կում նե րը թույ լատր վում են, 
քա նի որ մատ չե լի ու թյան ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մից ո րո-
շա կի կար գա վո րում ներ: Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հայե ցո ղա կան լիա զո րու-
թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա-
նաց վի այն պես, որ չխախ տի կամ զր կի ան ձին մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ 
այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա րա բե րակ-
ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի միջև հա մա չա փու թյան 
ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի 28.05.1985 թվա կա նի վճի ռը, կետ 57, Ashingdane v. the United Kingdom, judgment 
of 28 May 1985, Series A no. 93, p. 24, para. 57): Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րը, 
ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մից, հե տապն դում են ո րո շա կի կարևոր նպա տակ-
ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա-
տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամ կե տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժ վար կլի նի կան-
խել ա նար դա րու թյու նը, ո րը կա րող է ա ռա ջա նալ, ե թե դա տա րան նե րից պա հանջ վի քննել 
այն պի սի դեպ քեր, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հե ռա վոր ան ցյա լում այն ա պա ցույց նե րի հի ման 
վրա, ո րոնք կա րող են լի նել ոչ ար ժա նա հա վատ և ոչ ամ բող ջա կան` բա վա կա նա չափ ժա-
մա նա կա հատ ված ան ցած լի նե լու պատ ճա ռով: Ժամ կե տային սահ մա նա փա կում նե րի 
ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն պես հայե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա-
տա րա նի մատ չե լի ու թյունն ի նչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ստաբ բինգ սը և մյուս-
ներն ը նդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 թվա-
կա նի վճի ռը, կետ 51,55, Stubbings and Others v. the United Kingdom, Judgment, 22.10.1996, 
par. 51,55) : 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը պետք է մեկ նա բան վեն և կի րառ վեն ՀՀ 
Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված ան ձանց՝ վե րը նշ ված հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րի լույ սի ներ քո: 

Օ րենս դի րը ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 35-րդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 3-րդ և 10-րդ հոդ ված նե րում սահ մա նել է վար չա կան դա տա րա նի ի րա վա-
սու թյան շր ջա նա կը: Ի նչ պես ցան կա ցած դա տա րան, վար չա կան դա տա րանն ի րա վա-
սու է գոր ծա դրել օ րեն քով նա խա տես ված իր լիա զո րու թյուն նե րը միայն հա մա պա տաս-
խան սուբյեկտ նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի դեպ քում, այ սինքն` օ ժտ ված է 
հա տուկ տե սա կի ի րա վա սու թյամբ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա: 
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Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմ քը` հա մա-
պա տաս խան հայ ցը, միա ժա մա նակ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 72-րդ 
հոդ վա ծում սահ մա նել է այն ժամ կետ նե րը, ո րոնց ըն թաց քում հայ ցը կա րող է ներ կա յաց-
վել վար չա կան դա տա րան: Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով վար չա կան դա տա րան հայց ներ-
կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը, միա ժա մա նակ, հա տուկ սահ մա նել է բաց թողն ված ժամ կետ-
նե րի վե րա կանգ նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը հա մա պա տաս խան միջ նոր դու թյան 
և հար գե լի պատ ճառ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ մնա ցած բո լոր դեպ քե րի հա մար 
ամ րա գրել, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի քննար կում և վե րա դարձ նում է 
դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց: 

Այս պի սով, օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե-
տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը չի 
քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե-
լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Նման միջ նոր դու թյու նը կա րող է 
բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա-
ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի բո վան դա-
կու թյու նից հետևում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու հիմ քեր օ րենս դի րը 
կոնկ րետ չի նշել` այդ հիմ քե րի ող ջա միտ և բա վա րար լի նե լու հան գա ման քը թող նե լով դա-
տա րան նե րի գնա հատ մա նը: Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ բաց թողն ված ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու հիմ քե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի` օբյեկ-
տիվ և սուբյեկ տիվ: 

Օբյեկ տիվ հիմ քե րի մեջ կա րե լի է դա սել ֆորս մա ժո րային դեպ քե րը` տա րե րային 
ա ղետ նե րը, ի նչ պես նաև ար տա կարգ ի րա վի ճա կը և նմա նա տիպ այլ` ան ձանց կամ քից 
ան կախ հիմ քե րով ա ռա ջա ցող պատ ճառ նե րը: Սուբյեկ տիվ գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված է 
ան մի ջա կա նո րեն տվյալ ան ձի հետ կապ ված և գործ նա կա նում ա վե լի եր կար ժա մա նակ 
պա հան ջող ող ջա միտ խն դիր նե րի լուծ մամբ, ա ռանց ո րի ան հնար է դա տա վա րա կան գոր-
ծո ղու թյան կա տա րու մը: Օ րի նակ` ե րբ ֆի զի կա կան ան ձը զրկ ված է դա տա կան պրո ցե սին 
մաս նակ ցե լու կամ ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հնա րա վո րու-
թյու նից եր կա րատև հի վան դու թյան պատ ճա ռով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ բո լոր դեպ քե րում 
էլ, բա ցի ֆորս մա ժո րային ի րա վի ճակ նե րից, բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
հար գե լի հա մա րե լու հա մար ը նդ հա նուր կա նոնն այն է, որ ան ձը պար տա վոր է ա պա ցու-
ցել, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի ըն թաց քում ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված ող ջա-
միտ ու բա վա րար մի ջոց ներ դա տա րան դի մե լու, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն 
հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ, սա կայն իր կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով բաց է թո ղել 
օ րեն քով սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը (տե՛ս, Երևա նի քա ղա քա պե տա րանն 
ը նդ դեմ Գա յա նե Մել քո նյա նի թիվ ՎԴ/0059/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա-
րա նի 30.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի, ի նչ պես նաև ՄԻ ԵԴ-ի և ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա-
նի նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձինք ի րենց դա տա կան պաշտ պա-
նու թյան ի րա վուն քից կա րող են օ գտ վել օ րեն քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում և որ պես զի 
վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու լի նի գոր ծա դրել օ րեն քով սահ ման ված իր լիա զո րու-
թյուն նե րը կոնկ րետ ի րա վա կան վեճն ը ստ է ու թյան լու ծե լու հա մար, ան հրա ժեշտ է եր կու 
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պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյուն, ա ռա ջին` հա մա պա տաս խան հայ ցի առ-
կա յու թյուն, ե րկ րորդ` հայ ցի ներ կա յա ցում վար չա կան դա տա րան` վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում: Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը բաց 
թող նե լու դեպ քում ե րկ րորդ պայ մանն ա պա հով ված կա րող է հա մար վել միայն կոնկ րետ 
վար չա կան գոր ծում բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի վե րա կանգն ման բա-
վա րար ված միջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, ի սկ մնա ցած դեպ քե րում ան ձը չի կա-
րող օ գտ վել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից, ի սկ վար չա կան դա տա րանն ի րա-
վա սու չէ գոր ծա դրել օ րեն քով վար չա կան դա տա րա նի հա մար նա խա տես ված լիա զո րու-
թյուն նե րը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ և 
60-րդ հոդ ված նե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ գրա վոր վար չա կան 
ակ տի ըն դու նու մը բա վա րար չէ, գրա վոր վար չա կան ակ տի ի րա վա կան հա մա կար գում ի 
հայտ գա լու և գոր ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նաև, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով այդ 
վար չա կան ակ տը մտ նի ու ժի մեջ: Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ օ րենս դի րը վար չա կան ակ-
տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի հոս քը պայ մա նա վո րել է ոչ թե վար չա կան 
ակ տի ըն դուն մամբ, այլ այդ ակ տի օ րեն քով սահ ման ված կար գով ու ժի մեջ մտ նե լու հետ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ, գտ նում է, որ վար-
չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա րա գա յում ան ձի` դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տի հոս քը սկս վում է այն պա հից, ե րբ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը տե ղե կա ցել 
է իր նկատ մամբ տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին, այլ խոս քով, օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով վար չա կան ակ տի ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո:

Վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հի ման վրա ան դրա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս-
տե րին` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է հետևյա լը.

Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նը հա կընդ դեմ հայց է ներ կա յաց րել Դա տա րան՝ պա հան ջե-
լով ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տի 11.09.2013 թվա կա նի թիվ Վ-31/36 ո րո շու-
մը: Միա ժա մա նակ, միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը 
չի ստա ցել: Դա տա րա նի 16.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու և վե րա կանգ նե լու մա սին միջ-
նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել է վա րույթ: 

Դա տա րա նը, 16.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լով, նշել է, 
որ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյա նի վկա յա կոչ մամբ վեր ջինս չի ստա ցել Երևա նի քա ղա քա պե տի 
11.09.2013 թվա կա նի թիվ Վ-31/36 ո րո շու մը և այն ստա նա լու մա սին թիվ AR131104706AM 
ծա նու ցա գրի վրա առ կա ստո րա գրու թյու նը նրա նը չէ, հետևա բար գտել է, որ Ար մե նու հի 
Դա լի բալ թյա նը հա կընդ դեմ հայ ցը դա տա րան ներ կա յաց նե լու օ րեն քով սահ ման ված եր-
կամ սյա ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը մեր ժել է վե րաքննիչ բո ղո քը` վե րա հաս տա տե լով Դա տա-
րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Մինչ դեռ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս ա տյան նե րի վկա յա կո չած 
փաս տարկ ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծի նյու թե րից ա կն հայտ է, որ Ար մե նու հի Դա լի բալ թյանն ի րա զեկ ված է ե ղել 
իր նկատ մամբ ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի վե րա բե րյալ, քա նի որ գոր ծում առ-
կա 08.08.2013 թվա կա նի թիվ 007406, 11.09.2013 թվա կա նի թիվ Վ-31/36 գոր ծի վե րա բե-
րյալ ար ձա նա գրու թյուն նե րից պարզ է դառ նում, որ վեր ջինս տե ղյակ է ե ղել կա տար ված 
վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բե րյալ, վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում տվել է բա-
ցատ րու թյուն ներ և ա ռանց որևէ պատ ճա ռա բա նու թյան հրա ժար վել է ստո րա գրել և ստա-
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նալ վե րոն շյալ ար ձա նա գրու թյուն նե րի օ րի նակ նե րը (գ.թ. 6, 7, 8, 11): Քա ղա քա պե տա-
րա նը, ղե կա վար վե լով «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 59-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով իր վրա դր ված պար տա կա նու թյամբ, վար չա կան 
ակ տը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել է վար չա կան ի րա վա խախ տում կա տա րած ան-
ձին` նրա գրանց ման հաս ցե ով (գ.թ. 9-10) և ստա ցել է վար չա կան ակ տը` «Վար չա կան 
տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ Վ-31/36 ո րո շու մը ստա նա լու վե րա բե րյալ հե տա դարձ 
թիվ AR131104706AM ծա նու ցա գի րը (գ.թ. 14): Այ սինքն` վար չա կան մար մի նը, կա տա րե լով 
օ րենսդ րու թյամբ իր վրա դր ված պար տա կա նու թյու նը, ձեռ նար կել է բո լոր ող ջա միտ մի-
ջոց նե րը վար չա կան ակ տը հաս ցե ա տի րո ջը հանձ նե լու հա մար: 

Վճռա բեկ դա տա րա նը, վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում ան դրա-
դառ նա լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի այն եզ րա հանգ մա նը, որ Քա ղա քա պե տա րա նը չի 
ա պա ցու ցել, որ 11.09.2013 թվա կա նի թիվ Վ-31/36 ո րո շումն ա ռաք վել է Ար մե նու հի Դա լի-
բալ թյա նին` Երևա նի Ա նդր ֆե դե րա ցիայի փո ղո ցի թիվ 135 հաս ցե ով, և այն ստաց վել է վեր-
ջի նիս կող մից, գտ նում է ան հիմն: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

04.08.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 16.06.2014 թվա կա նի «Բաց թողն ված 
դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու միջ նոր դու թյու նը բա վա րա րե լու և հա կընդ դեմ 
հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0478/05/12
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0478/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Ա ռա քե լյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 22-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Վա հագն ղա զա րյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-

թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեի (այ սու հետ` կա դաստր), եր րորդ 
ան ձինք Լու սի նե և Սո նա Մխի թա րյան նե րի, Վար դան Հայ րա պե տյա նի, Դա վիթ Մար տի-
րո սյա նի, Ա շոտ և Բա վա կան Սարգ սյան նե րի` ՀՀ կո տայ քի մար զի գառ նի գյու ղում «պա-
հեստ-սառ նա րան» կոչ վող ան շարժ գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց ված հո ղա մա սի և շի նու-
թյան նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մա սով 
առ ո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 11.03.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ներ կա յա ցու ցիչ գևորգ գյո զա լյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Վա հագն ղա զա րյա նը պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն առ ո չինչ 

ճա նա չել ՀՀ կո տայ քի մար զի գառ նի գյու ղում «պա հեստ-սառ նա րան» կոչ վող ան շարժ 
գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց ված հո ղա մա սի և շի նու թյան նկատ մամբ կա տար ված սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (Դա տա վոր` կ. Ա վե տի սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
03.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
11.03.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա հագն ղա զա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րար վել 
է և Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» 
ո րո շու մը վե րաց վել է:
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ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 21.05.2014 թվա-
կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 11.03.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա-
վա րա րե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ներ կա յա ցուց չի վճ ռա բեկ բո-
ղո քը վե րա դարձ վել է` միա ժա մա նակ սահ ման վել է ժամ կետ ո րոշ մամբ նշ ված սխալ նե րը 
շտ կե լու և վճ ռա բեկ բո ղո քը կր կին բե րե լու հա մար:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ներ կա յա ցու-
ցի չը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 14.1-րդ, 18-րդ, 19-րդ հոդ-

ված նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռ չա կա գրի» 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ հոդ-
ված նե րը, «Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գային դաշ նա-
գրի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ-
վա ծը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծը, «Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 8-րդ հոդ ված նե րը, գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ, 60-րդ, 62-րդ, 117.7-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 61-րդ, 63-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րոշ մամբ խախտ վել է Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ար դար դա-

տաքննու թյան ի րա վուն քը, քա նի որ Դա տա րա նը, քա ջա տե ղյակ լի նե լով, որ Դա վիթ Մար-
տի րո սյա նի շա հե րը դա տա րա նում ներ կա յաց նում է փաս տա բա նը, վեր ջի նիս պատ շաճ 
կեր պով չի ծա նու ցել գոր ծի քննու թյան տե ղի և վայ րի մա սին՝ այդ կերպ զր կե լով Դա վիթ 
Մար տի րո սյա նին իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու, հե տա գա յում նաև դա տա կան ակ տը 
բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից: Վե րաքննիչ դա տա րա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե-
լու մա սին» ո րոշ ման մա սին դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ի րա զեկ վել է միայն 07.04.2014 
թվա կա նին, ե րբ Դա տա րա նից ստա ցել է ծա նու ցա գիր այն մա սին, որ սույն գոր ծով 
23.04.2014 թվա կա նին ժա մը 17:00-ին Դա տա րա նում նշա նակ վել է դա տա կան նիստ: Վե-
րոն շյալ ծա նու ցա գի րը ստա նա լուց հե տո «Դա տա լեքս» դա տա կան տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գի մի ջո ցով տե ղե կա ցել է բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի մա սին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, պատ շաճ կար գով չծա նու ցե լով դա տա կան նիս տի ժա մա-
նա կի և վայ րի մա սին, Դա վիթ Մար տի րո սյա նին զր կել է վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան 
ներ կա յաց նե լու, ի նչ պես նաև իր խախտ ված ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «բե կա նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 11.03.2013 թվա կա նին թիվ ՎԴ/0478/05/12 վար չա կան գոր ծով կա յաց ված մի ջան-
կյալ դա տա կան ակ տը և փո փո խել այն` Վա հագն ղա զա րյա նի բո ղո քը մեր ժել»: 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի 
կող մից ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի, 
գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ-



98

վա ծը խախ տե լու հետևան քով առ կա է ա ռերևույթ դա տա կան սխալ, ո րն ազ դել է գոր ծի 
ել քի վրա, և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու-
թյուն նե րով:

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի 
իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ի նչ պես նաև պե տա կան այլ մար մին-
նե րի ա ռջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ  մի ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք ու նի իր 
խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե ղա դրան-
քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վա սա րու թյան պայ ման նե րում, ար դա րու-
թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և ան կողմ նա կալ դա տա րա նի կող մից 
ող ջա միտ ժամ կե տում իր գոր ծի հրա պա րա կային քննու թյան ի րա վունք։

կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր ոք, ե րբ ո րոշ վում են նրա քա-
ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց ված ցան-
կա ցած քրե ա կան մե ղա դրան քի ա ռն չու թյամբ ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ 
և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա-
տաքննու թյան ի րա վունք։

գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող մերն ու-
նե նան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ գոր ծի քննու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, այդ թվում` 
յու րա քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե-
լու լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն: 

Նույն օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա վա րու թյան մաս նա-
կից նե րը և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ի նչ պես նաև այլ ան ձինք պար տա վոր են դա տա-
րա նին հայտ նել գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ի րենց հաս ցեի փո փո խու թյան մա սին:

Նույն օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` հայց վո րի ա նու-
նը, ազ գա նու նը (ան վա նու մը), բնա կու թյան (գտն վե լու) վայ րը, ծա նուց ման հաս ցեն (ե թե 
այն տար բեր վում է բնա կու թյան վայ րից), այդ թվում` հայց վոր քա ղա քա ցու ան ձնա կան 
տվյալ նե րը, հայց վոր ի րա վա բա նա կան ան ձի հարկ վճա րո ղի հաշ վառ ման հա մա րը և պե-
տա կան գրանց ման կամ պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի հա մա րը, նրա ներ կա յա ցուց չի 
ա նու նը, ազ գա նու նը, հաս ցեն, ե թե հայ ցը ներ կա յաց վել է օ րեն քով դրա ի րա վունքն ու նե-
ցող պաշ տո նա տար ան ձի (ի րա վա բա նա կան ան ձի) կող մից՝ նաև այդ ան ձի (ի րա վա բա նա-
կան ան ձի) ա նու նը, ազ գա նու նը (ան վա նու մը), պաշ տո նը:

Նույն օ րենսգր քի 117.7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շումն ստա նա լուց 
հե տո` ե րկ շա բա թյա ժամ կե տում, ի րա վունք ու նի պա տաս խան ու ղար կե լու վե րաքննիչ դա-
տա րան և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից նե րի։

Նույն օ րենսգր քի 117.10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղոք նե րը քնն վում են գրա վոր ըն թա ցա-
կար գով` ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու։

Նույն օ րենսգր քի 117.17-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վե րաքննիչ դա տա րա նի դա տա կան 
ակ տե րը հրա պա րակ վում և դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին են ու ղարկ վում վար չա-
կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի հա մար նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ սու հետ՝ ՄԻ ԵԴ) ա րա տա հայ-
տել է այն դիր քո րո շու մը, որ այն դեպ քե րում, ե րբ դա տաքննու թյու նը նե րա ռում է հա կա դիր 
մաս նա վոր շա հեր, կող մե րի հա վա սա րու թյան պա հան ջը, ո րն ար դար դա տաքննու թյուն 
հաս կա ցու թյան հատ կա նիշ նե րից մեկն է, են թա դրում է, որ յու րա քան չյուր կող մին ող ջա-
միտ հնա րա վո րու թյուն պետք է տր վի ներ կա յաց նե լու իր փաս տարկ նե րը, նե րա ռյալ` ա պա-
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ցույց ներ այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան չեն դնում է ա կա նո րեն ա վե լի նվազ բա-
րեն պաստ պայ ման նե րում հա մե մա տած հա կա ռակ կող մի հետ: Ա վե լին, իշ խա նու թյուն նե-
րի կող մից դա տաքննու թյան կող մե րից մե կին չծա նու ցե լը, այն պես որ նրան հնա րա վո րու-
թյուն ըն ձեռ վի ի րա կա նաց նե լու իր ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը, կա րող է ո րոշ դեպ քե րում 
հար ցեր ա ռա ջաց նել կապ ված 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ (տե՛ս, Նել սի դա Նի կո ղո սյա-
նը և գվի դոն Մել քո նյանն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի թիվ 11724/04 և 13350/04 գան գատ նե րով 
ՄԻ ԵԴ 06.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 37):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա-
րա նը գոր ծը քննել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյամբ։ Մաս-
նա վո րա պես` Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ-
վա ծը և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նա գրել է կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան 
և մր ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզ բունք նե րի խախ տում և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա-
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 2-րդ են թա կե տով` 
բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս, «Ար մեն մո տոր» ՓԲԸ-ի հայցն ը նդ դեմ ՀՀ Ար մա վի րի 
մար զի Փա րա քա րի գյու ղա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/1043/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի 04.12.2009 թվա կա նի ո րո շու մը)։

Վե րոգ րյա լից հետևում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում կող մե րի մր ցակ ցու-
թյան և ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քի մաս նա վոր դրսևո րում նե րից մեկն այն է, որ 
վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քարկ վե լու դեպ-
քում դա տա վա րու թյան մաս նա կիցն ու նի վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե-
լու ի րա վունք: Եվ քա նի որ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ 
դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքննիչ բո ղոք նե րը քնն վում են ա ռանց դա տա կան 
նիստ հրա վի րե լու, հետևա բար, վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի 
բո ղո քարկ ման դեպ քում վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լը հան դի սա նում 
է վե րաքննիչ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյա նը գործ նա կա նում մաս նակ ցե լու և դրա ել քի 
վրա ազ դե ցու թյուն ու նե նա լու դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` օ րեն քով կան խո րոշ ված միակ 
հնա րա վո րու թյու նը: Այլ կերպ ա սած` վար չա կան դա տա րա նի մի ջան կյալ դա տա կան ակ-
տե րի բո ղո քարկ ման դեպ քում, վար չա կան դա տա վա րու թյան ի րա վա հա վա սա րու թյան 
և մր ցակ ցու թյան սկզ բունք նե րը կա րող են կեն սա գործ վել միայն վե րաքննիչ դա տա րա նի 
կող մից դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 
ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա ցումն ա պա հո վե լու դեպ քում: Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը 
գտ նում է, որ վե րաքննիչ դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել պատ շաճ նա խա դրյալ ներ 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մից վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե-
լու ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման հա մար: 

գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.7-
րդ հոդ վա ծի հա մա կար գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում` Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում 
է այն եզ րա կա ցու թյան, որ դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը կա րող է ի րաց նել վե րաքննիչ 
բո ղո քի պա տաս խան ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քը միայն այն դեպ քում, ե րբ ին քը ստա-
ցել է վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը: Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով` օ րենս դի րը սահ մա նել է վե րաքննիչ դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը 
վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե-
րին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ: 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է նաև, որ օ րենս դի րը վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա մար պար տա կա նու թյուն է սահ մա նել դա տա րա նին հայտ նել դա տա վա րու թյան մաս-
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նա կից նե րի ծա նուց ման հաս ցեն, ի նչ պես նաև հաս ցեի փո փո խու թյան մա սին: Սա կայն 
օ րենս դի րը չի սահ մա նա փակ վել միայն վե րոնշ ված պար տա կա նու թյու նը նա խա տե սե լով և 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար սահ մա նել է լրա-
ցու ցիչ պար տա կա նու թյուն` դա տա րա նին հայտ նել նաև դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծա նուց ման հաս ցեն և հաս ցեի փո փո խու թյան մա սին: Վե րոնշ ված 
ի րա վա կան կար գա վոր ման նպա տա կը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով ե րաշ-
խա վոր ված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի տար րեր հան դի սա ցող կող մե րի 
մր ցակ ցու թյան և հա վա սա րու թյան պա հանջ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նա ցումն ա պա-
հո վե լու հա մար լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ նա խա տե սելն է, քա նի որ սույն ի րա վա կան կար-
գա վո րու մը դա տա րա նին ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րի այս կամ այն հար ցի մա սին պատ շաճ ծա նուց ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում 
պատ շաճ ծա նու ցել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` դրա նով ի սկ 
ա պա հո վե լով ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված կող մե րի մր-
ցակ ցու թյան և հա վա սա րու թյան պա հանջ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նա ցու մը: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ 
և կոն վեն ցիայով ե րաշ խա վոր ված ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի գործ նա-
կա նում ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով, դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նար կել 
օ րեն քով նա խա տես ված բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի դա տա վա րու թյան բո լոր մաս նա կից-
նե րը ստա նան վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը, ի սկ դրա ան հնա-
րի նու թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռ նար կել օ րեն քով նա խա տես ված բո լոր 
մի ջոց նե րը, որ պես զի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստա նան վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ ստո րա դաս ա տյան նե րի՝ ք. Երևան, Բ. Մու-
րա դյան թիվ 1, բնա կա րան 48-րդ հաս ցե ով Դա վիթ Մար տի րո սյա նին ու ղարկ ված գրու-
թյուն նե րը և ծա նու ցա գրե րը փոս տային ծա տա յու թյան կող մից վե րա դարձ վել են հետ 
(հա տոր 1-ին, գ.թ. 134, 166, 183, հա տոր 2-րդ գ.թ. 36, 55): Ի սկ Դա վիթ Մար տի րո սյա նի 
շա հե րը գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց րել է նրա ներ կա յա ցու ցի չը` փաս տա բան 
գևորգ գյո զա լյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 151): Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի դա տա կան 
նիս տի ար ձա նա գրու թյու նից երևում է, որ Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Դա վիթ Մար տի-
րո սյա նի ներ կա յա ցուց չի` գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը, կա սեց րել 
է սույն գոր ծի վա րույ թը: Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը 
կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 05.01.2013 թվա կա նին վե րաքննիչ բո ղոք է բե րել Վա-
հագն ղա զա րյա նի ներ կա յա ցու ցի չը: Վե րաքննիչ դա տա րա նի 20.02.2013 թվա կա նի «Վե-
րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» և 11.03.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո-
քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շում ներն ու ղարկ վել են միայն Դա վիթ Մար տի րո սյա նին 
21.02.2013 թվա կա նին և 13.03.2013 թվա կա նին «ք. Երևան, Բ. Մու րա դյան 1 շենք, բն. 48» 
հաս ցե ով: Մինչ դեռ ու ղարկ ված գրու թյուն նե րը և փոս տային ծա նու ցա գրե րը փոս տային 
ծա տա յու թյան կող մից վե րա դարձ վել են հետ, հետևա բար վեր ջինս դրանք չի ստա ցել: 

Սույն գոր ծի նյու թե րից ա կն հայտ է, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա զեկ է ե ղել այն 
մա սին, որ տվյալ դա տա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում Դա վիթ Մար տի րո սյա նի շա հե րը ներ-
կա յաց րել է փաս տա բան գևորգ գյո զա լյա նը, ո րի հաս ցեն ևս հայտ նի է ե ղել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նին: Ի սկ Դա վիթ Մար տի րո սյա նը ք. Երևան, Բ. Մու րա դյան թիվ 1, բնա կա րան 
48-րդ հաս ցե ով ե րբևէ որևէ դա տա կան ծա նու ցա գիր չի ստա ցել: 

Փաս տո րեն, Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի ձեռ նար կել ան հրա ժեշտ և բա վա րար մի-
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ջոց ներ` Դա վիթ Մար տի րո սյա նին նրա ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
20.02.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րոշ ման վե րա բե-
րյալ ի րա զեկ դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ, ին չի ար դյուն քում Դա վիթ Մար տի րո սյա նը տե ղյակ 
չի ե ղել, որ Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու 
մա սին» ո րո շու մը բո ղո քարկ վել է վե րաքննու թյան կար գով և հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել 
ներ կա յաց նե լու վե րաքննիչ բո ղո քի պա տաս խան և իր դիր քո րո շու մը հայտ նել քնն վող հար-
ցի վե րա բե րյալ: 

Այս պի սով, Վե րաքննիչ դա տա րա նի` Դա վիթ Մար տի րո սյա նին նրա ներ կա յա ցուց-
չի մի ջո ցով 20.02.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» և 
11.03.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» ո րո շում նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կաց նե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում Դա վիթ Մար տի րո սյա նին 
չի րա զե կե լը, հան գեց րել է վեր ջի նիս ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի խախտ մա նը:

Վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, Դա վիթ Մար տի րո սյա նի ներ-
կա յա ցուց չին չու ղար կե լով «Վե րաքննիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րո շու մը, ոչ 
ի րա վա չա փո րեն սահ ման փա կել է վեր ջի նիս վե րաքննիչ բո ղո քի վե րա բե րյալ դիր քո րո-
շում ներ կա յաց նե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, ին չի հետևան քով խախտ վել է նրա` 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված 
ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քը:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ, 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե-

րաքննիչ դա տա րա նի 11.03.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սին» 
ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5440/05/13
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5440/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Ա ռա քե լյան
Դա տա վոր ներ`  Ք. Մկո յան
 գ. ղա րի բյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հու նի սի 18-ի ն
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա-

րան) ը նդ դեմ «Պետ րոս-94» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) տնօ րեն Պետ րոս Ոս կա նյա-
նի` գու մար բռ նա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, և ը ստ հա կընդ դեմ հայ ցի` 13.03.2013 թվա-
կա նի թիվ Վ-8/14 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով 
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 01.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա-
դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Քա ղա քա պե տա րա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Պետ-

րոս Ոս կա նյա նից 100.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու նպա տա կով ար ձա կել վճար ման կար-
գա դրու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 15.05.2013 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գա դրու-
թյուն:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյան տնօ րեն Պետ րոս Ոս կա նյա նը 
պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տի 13.03.2013 թվա կա նի թիվ Վ-8/14 
ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ վճար ման կար գա դրու-
թյան վա րույ թից ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա րույ թի:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (Դա տա վոր` Ա. ղա զա րյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
20.02.2014 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
01.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը կի րա ռել է «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ-

վա ծի 8-րդ կե տը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» կե տը, ո րը պետք է կի րա ռեր։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տին, նշել է, որ վե րաքննիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է ըն դա-
մե նը 10.000 ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր, այն դեպ քում, 
ե րբ սույն գոր ծով առ կա է նաև գույ քային պա հանջ` հօ գուտ Երևան հա մայն քի 100.000 ՀՀ 
դրամ բռ նա գան ձե լու վե րա բե րյալ, ուս տի Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքննիչ բո ղո քի հա-
մար, բա ցի վե րը նշ ված 10.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րից, պետք է վճար վեր 
նաև 3.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, ո րը չի կա տար վել։

Մինչ դեռ «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» 
կե տի ու ժով վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով դի մող ներն 
ա զատ վում են պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, ի սկ ան ցու մը հայ ցային 
վա րույ թի կա տար վում է վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թում հա կընդ դեմ հայց ներ-
կա յաց նե լու հիմ քով, այ սինքն` հայ ցային վա րույ թը վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի 
շա րու նա կու թյունն է, հետևա բար այդ դեպ քում նույն պես ար դեն ի սկ հայց վո րի կար գա վի-
ճակ ստա ցած ան ձը (տ վյալ դեպ քում` Երևան հա մայն քը) չի կա րող կրել պե տա կան տուր-
քի վճար ման պար տա կա նու թյուն և գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սով վեր ջինս 
ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մից։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 01.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա-
տա րա նի կող մից «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» 
կե տը չկի րա ռե լու հետևան քով առ կա է ա ռերևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել 
գոր ծի ել քի վրա և ո րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա-
բա նու թյուն նե րով.

«Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «իբ» կե տի հա-
մա ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են դի մող նե րը` 
վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշ ված ան-
ձինք  տուր քի վ ճա րու մից ա զատ վում են նաև դա տա րա նի վճիռ նե րի և ո րո շում նե րի դեմ վե-



104

րաքննիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:
Մինչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

154-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձից վար չա կան ակ տի 
հի ման վրա ո րո շա կի դրա մա կան գու մար ներ բռ նա գան ձե լու նպա տա կով վար չա կան մար-
մի նը հայ ցով դի մում է դա տա րան` ստա նա լու վճար ման կար գա դրու թյուն:

Նույն օ րենսգր քի 159-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա րա նը վճար ման կար գա դրու-
թյան վա րույ թից ան ցում է կա տա րում հայ ցային վա րույ թի, ե թե պա տաս խա նո ղը հա կընդ-
դեմ հայց է ներ կա յաց րել: Այս դեպ քում վճար ման կար գա դրու թյու նը վե րա նում է:

Վե րը նշ ված հոդ ված նե րից հետևում է, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու դի-
մում ներ կա յաց րած ան ձինք օ րեն քի ու ժով ա զատ ված են պե տա կան տուրք վճա րե լու պար-
տա կա նու թյու նից, ի սկ հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու փաս տով վճար ման կար գա դրու-
թյան վա րույ թից ան ցում է կա տար վում հայ ցային վա րույ թի: 

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է վճար ման կար-
գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով դի մող նե րի` պե տա կան տուրք վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու խնդ րին: Վճռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով այն 
հան գա ման քը, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ներ ար ձա կե լու մա սին դի մում նե րով դի-
մող ներն ա զատ ված են պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, ի սկ ան ցու մը 
հայ ցային վա րույ թի կա տար վում է վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թում հա կընդ դեմ 
հայց ներ կա յաց նե լու հիմ քով, գտել է, որ հայ ցային վա րույ թը վճար ման կար գա դրու թյան 
վա րույ թի շա րու նա կու թյունն է, հետևա բար, այդ դեպ քում նույն պես ար դեն ի սկ հայց վո րի 
կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձը չի կա րող կրել պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու-
թյուն (տե՛ս, ՀՀ ոս տի կա նու թյան «Ճա նա պար հային ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյունն ը նդ-
դեմ Գա րե գին Գա լո յա նի, թիվ ՎԴ6/0035/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Քա ղա քա պե տա րա նը, դի մե լով Դա տա րան, պա-
հան ջել է Պետ րոս Ոս կա նյա նից 100.000 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու նպա տա կով ար ձա կել 
վճար ման կար գա դրու թյուն: Դա տա րա նը 15.05.2013 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման 
կար գա դրու թյուն։ Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե լով դա տա րան` Պետ րոս Ոս կա նյա նը պա հան-
ջել է ան վա վեր ճա նա չել Երևա նի քա ղա քա պե տի 13.03.2013 թվա կա նի թիվ Վ-8/14 ո րո շու-
մը: Դա տա րա նի 26.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա կընդ դեմ հայ ցա դի մումն ըն դուն վել 
է վա րույթ, և վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից ան ցում է կա տար վել հայ ցային վա-
րույ թի, ո րով վե րաց վել է 15.05.2013 թվա կա նին ար ձակ ված թիվ ՎԴ/36126/03/13 վճար ման 
կար գա դրու թյու նը: Դա տա րա նի 20.02.2014 թվա կա նի վճ ռով հայ ցը մերժ վել է, ի սկ հա-
կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը 01.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ րել է Դա տա-
րա նի 20.02.2014 թվա կա նի վճ ռի դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի բե րած վե րաքննիչ բո ղո-
քը, և ո րոշ մամբ պատ ճա ռա բան վել է, որ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է ըն դա մե նը 10.000 
ՀՀ դրա մի չա փով պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր, այ նինչ պետք է վճար վեր 
նաև «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 8-րդ կե տի «բ» են թա կե տով 
սահ ման ված` գույ քային պա հան ջի գոր ծե րով վճար ման են թա կա վե րաքննիչ բո ղո քում նշ-
ված վի ճարկ վող գու մա րի 3 տո կո սի չա փով պե տա կան տուր քի գու մա րը, այն է` 3.000 ՀՀ 
դրամ, ի սկ բո ղո քին կից չի ներ կա յաց վել կամ դրա նում չի նե րառ վել պե տա կան տուր քի 
վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ կե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն։

Վե րոն շյալ դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո հա մա դրե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գնա հա-
տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ-
նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Քա ղա քա պե տա րա-
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նը սույն գոր ծով հայց վո րի կար գա վի ճակ է ստա ցել վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից 
հայ ցային վա րույ թի ան ցնե լու ար դյուն քում, ուս տի վեր ջինս որ պես գու մա րի բռ նա գանձ-
ման պա հան ջի մա սով վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից հայ ցային վա րույ թի ան ցնե-
լու ար դյուն քում հայց վո րի կար գա վի ճակ ստա ցած ան ձ, ա զատ ված է պե տա կան տուր քի 
վճա րու մից և «Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով 
գու մա րի բռ նա գանձ ման պա հան ջի մա սով չի կա րող կրել վե րաքննիչ բո ղո քի հա մար պե-
տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 151-րդ և 163-րդ հոդ ված-
նե րի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

01.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:
2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-

քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12996/05/13 
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/12996/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 08-ին,
քննար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 23.04.2014 թվա կա նի «Վե-

րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ ՀՀ տն տե սա կան մր ցակ ցու թյան պաշտ-
պա նու թյան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ` Հանձ նա ժո ղով) վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` «Ե րեք նուկ» ՍՊԸ-ն (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) պա հան ջել է մաս-

նա կի ո րեն` Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյու նը որ պես հա կամր ցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն 
ո րա կե լու (ո րոշ ման 2-րդ կետ) և Ըն կե րու թյան նկատ մամբ տու գանք նշա նա կե լու (ո րոշ ման 
3-րդ կետ) մա սե րով, ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 15.11.2013 թվա կա նի թիվ 307-Ա 
ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
13.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Ըն կե րու թյան գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա-
ռե լու վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
23.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հանձ նա ժո ղո վի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է և Դա տա-
րա նի 13.02.2014 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ միջ նոր-
դու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հանձ նա ժո ղո վը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-
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նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ վա ծը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն սխալ եզ րա հան գու մը, որ 

հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա-
վունքն օ րեն քով վե րա պահ ված է միայն գոր ծով հայց վո րին: Մինչ դեռ ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ-
ման հայ ցի դեպ քում գոր ծով պա տաս խա նող հան դի սա ցող վար չա կան մարմ նին պար տա-
պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե-
լու ի րա վունք է վե րա պա հում, ե թե վար չա կան մարմ նի կար ծի քով առ կա է այդ դրա մա կան 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ տվյալ դեպ քում Հանձ նա ժո ղո վի 15.11.2013 
թվա կա նի թիվ 307-Ա ո րոշ ման 3-րդ կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ նշա նակ վել է տու-
գանք` 15.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով, ո րն ի րե նից ներ կա յաց նում է հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հանջ: Բա ցի այդ, առ կա է նաև Ըն կե րու թյան կող մից այդ դրա մա կան 
պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ: Հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ու ժով պետք է 15.000.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով ար գե լանք դր վի վեր ջի նիս գույ քի վրա:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է «ամ բող ջու թյամբ բա վա-
րա րել վճ ռա բեկ բո ղո քը` ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լով թիվ ՎԴ/12996/05/13 վար չա կան գոր-
ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 23.04.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել հա մա պա-
տաս խան դա տա րան նոր քննու թյան կամ ամ բող ջու թյամբ փո փո խել դա տա կան ակ տը և 
բա վա րա րել Հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դու թյու նը»:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-
տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Սույն բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա-
րում ան դրա դառ նալ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան 
ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ-
քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի և դրա կի րառ-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան 
դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա։

Նույն օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վի ճարկ ման հայ ցով հայց վո-
րը կա րող է պա հան ջել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ տող վար չա-
կան ակ տը (նե րա ռյալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի ջամ տող դրույթ նե րը):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
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1. Պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման կամ ճա նաչ ման հայ ցե րի դեպ քում 
վար չա կան դա տա րա նը դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյամբ մի ջոց ներ է ձեռ-
նար կում հայ ցի ա պա հով ման հա մար, ե թե նման մի ջոց ներ չձեռ նար կե լը կա րող է ան հնա-
րին դարձ նել կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը։

2. Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներն են` 
1) հայց վո րի պա հան ջի ժա մա նա կա վոր բա վա րա րու մը.
2) դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րելն ար գե լե լը.
3) պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի (նե րա ռյալ՝ դրա մա կան մի ջոց նե րի) վրա 

հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը.
4) որևէ ի րա վի ճա կի ժա մա նա կա վոր պահ պա նու մը կամ փո փո խու մը:
3. Հայ ցի ա պա հո վու մը թույ լատր վում է դա տա վա րու թյան յու րա քան չյուր փու լում։
4. Հայ ցի ա պա հով ման մա սին միջ նոր դու թյու նը քննարկ վում է այն u տաց վե լուց հե տո՝ 

ոչ ուշ, քան ե րկo րյա ժամ կե տում, և դրա վե րա բե րյալ կա յաց վում է ո րո շում` ա ռան ձին դա-
տա կան ակ տի տես քով:

5. Հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում 
վար չա կան մար մի նը կա րող է ներ կա յաց նել պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, ե թե առ կա է դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը 
չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ: Դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա-
կան վտան գի առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է ար գե լանք դնե-
լու հայց վո րի գույ քի վրա` դրա մա կան պար տա վո րու թյան չա փով:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը, օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով, վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա-
կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պա-
հանջ ներն են:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 89-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն` դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մար նե րի վճար ման 
հա մար պար տա կա նու թյու նը կրում է այն ան ձը, ով պար տա վոր է այդ գու մա րը վճա րել` ա) 
իր հա մար կամ իր կող մից թույլ տր ված խախ տում նե րի հա մար. բ) մեկ այլ ան ձի փո խա-
րեն: 

Վե րոգ րյալ ի րա վա կան նոր մե րի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ օ րենս դի րը սահ-
մա նել է, որ վար չա կան դա տա րա նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի հի ման վրա: Վար չա-
կան դա տա րանն ի րա վա սու է գոր ծա դրել օ րեն քով նա խա տես ված իր լիա զո րու թյուն նե րը 
միայն հա մա պա տաս խան սուբյեկտ նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի դեպ քում, 
այ սինքն` օ ժտ ված է հա տուկ տե սա կի ի րա վա սու թյամբ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը սահ մա նել է վար չա կան ակ տե րից հայց վո րի 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար հայ ցի ա ռան ձին տե սակ` 
վի ճարկ ման հայ ցը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում դա տա կան վե րահս կո ղու թյան օբյեկ տը 
վար չա կան ա կտն է, հայց վորն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա-
կի ո րեն վե րաց նել մի ջամ տող վար չա կան ակ տը, ի սկ վար չա կան գոր ծով  պա տաս խա նողն 
էլ վար չա կան մար մինն է: Վի ճարկ ման հայ ցի տա րա տե սակ է հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցը: Սույն հայ ցի դեպ քում հայց վո րը` վար չա կան 
ակ տի հաս ցե ա տե րը, հա մա ձայն չլի նե լով իր հա մար ՀՀ պե տա կան կամ հա մայն քային 
բյու ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն նա խա տե սող վար չա կան ակ-
տի հետ, վի ճար կում է այն, ի սկ վար չա կան մար մինն էլ հան դես է գա լիս որ պես պա տաս-
խա նող:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում ան դրա դար ձել է հայ ցի ա պա հով-
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ման դա տա վա րա կան ի նս տի տու տին: Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 
դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյունն 
ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, ե րբ նման մի ջոց չձեռ նար կե լը կա րող է ան հնա րին դարձ նել 
կամ դժ վա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը, կամ էլ կա րող է վատ թա րաց նել վե ճի 
ա ռար կա գույ քի վի ճա կը: Հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի տու տը նպա տակ է հե տապն դում 
ե րաշ խա վո րե լու հե տա գա յում ըն դուն վող դա տա կան ակ տի կա տա րու մը: Հայ ցի ա պա հո-
վում կի րա ռե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ա պա ցու ցել հայ ցի ա պա հո վում չկի րա ռե լու դեպ քում 
դա տա կան ակ տի կա տար ման դժ վա րաց ման կամ ան հնա րի նու թյան հան գա ման քը (տե՛ս, 
ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի Սպան դա րյա նի հար-
կային տես չու թյունն ը նդ դեմ «Ալ նես Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի` 13.157.100 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե-
լու պա հան ջի մա սին, թիվ ՎԴ/3511/05/10 գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2011 թվա-
կա նի ո րո շու մը):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ի նս տի-
տու տի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած է գործ նա կա նում հայց վո րի ի րա-
վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա-
կը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա կար-
գային վեր լու ծու թյան ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, 
որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված 
պար տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու դա տա վա րա կան ի նս տի տու տը կի րա ռե լի է 
միայն այն վար չա կան գոր ծե րի դեպ քում, ո րոնք հա րուց վել են հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հանջ պա րու նա կող վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա: Ը նդ 
ո րում, տվյալ վար չա կան գոր ծե րի շր ջա նա կում պա հան ջա տեր վար չա կան մար մի նը հան-
դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի, ի սկ վար չա կան ակ տի հաս ցե ա տե րը` պար տա պա նը, հայց-
վո րի դե րում, ո րը հա մա ձայն չլի նե լով իր հա մար ՀՀ պե տա կան կամ հա մայն քային բյու-
ջե դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն նա խա տե սող վար չա կան ակ տի 
հետ, դրա վի ճարկ ման հայ ցով դի մել է դա տա րան: Նման վար չա կան գոր ծե րի քննու թյան 
ըն թաց քում, ե թե գոր ծով պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը գտ նում է, որ առ կա է վե րը 
նշ ված դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը պար տա պան հայց վո րի կող մից չկա տա րե լու ան-
մի ջա կան վտանգ, ա պա կա րող է վեր ջի նիս գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե-
րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նել դա տա րան: Ի սկ դա տա րանն ի րա վա սու է դրա մա-
կան պար տա վո րու թյան չա փով ար գե լանք դնե լու հայց վո րի գույ քի վրա այն դեպ քում, ե րբ 
իր գնա հատ մամբ այդ դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտան գի 
առ կա յու թյու նը հիմ նա վոր ված է: 

Այս պի սով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 
օ րենս դի րը սահ մա նել է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման 
հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ 
ար գե լանք կի րա ռե լու ա ռանձ նա հա տուկ վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ, ո րն է ա-
պես տար բեր վում է հայ ցի ա պա հով ման ի նս տի տու տից, ա ռա ջին հեր թին իր հե տապն դած 
նպա տա կով: Մաս նա վո րա պես` ի տար բե րու թյուն հայ ցի ա պա հով ման, սույն ի նս տի տու տը 
նպա տակ է հե տապն դում վար չա կան դա տա րա նի կող մից ա պա գա յում վի ճարկ ման հայ ցը 
մեր ժե լու վե րա բե րյալ վճ ռի կա յաց ման դեպ քում բա ցա ռել հան րային ի րա վա կան դրա մա-
կան պա հան ջի կա տար ման ան հնա րի նու թյու նը: Այն չու նի դա տա կան ակ տի կա տա րումն 
ա պա հո վե լու նպա տակ, ի նչ պես հայ ցի ա պա հո վու մը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված պար տա պա նի 
(հայց վո րի) գույ քի նկատ մամբ ար գե լան քի կի րա ռումն ի րե նից ներ կա յաց նում է ի նք նու րույն 
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վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ, ո րը կա րող է կեն սա գործ վել միայն օ րեն քով սահ-
ման ված ո րո շա կի պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:

Մաս նա վո րա պես` դա տա րա նը պետք է կի րա ռի գոր ծով հայց վո րի գույ քի վրա ար-
գե լանք դնե լու իր լիա զո րու թյու նը հետևյալ պայ ման նե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյան 
դեպ քում.

1.  վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա,
2.  վար չա կան գոր ծով հայց վո րը վի ճար կում է այն պի սի վար չա կան ա կտ, ո րի հի ման 

վրա իր վրա դր ված է իր հա մար կամ իր կող մից թույլ տր ված խախ տում նե րի հա մար կամ 
մեկ այլ ան ձի փո խա րեն ՀՀ պե տա կան կամ հա մայն քային բյու ջե պար տա դիր կար գով 
դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն,

3.  պա տաս խա նող վար չա կան մար մի նը հայց վո րի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի-
րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել դա տա րան,

4.  դա տա րա նի գնա հատ մամբ առ կա է հայց վո րի կող մից իր դրա մա կան պար տա վո-
րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ վար չա կան սույն գոր ծը հա րուց վել է Ըն-
կե րու թյան կող մից ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա, ո րով Ըն կե րու թյու նը 
պա հան ջել է մաս նա կի ո րեն` 2-րդ և 3-րդ կե տե րի մա սով, ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո-
ղո վի 15.11.2013 թվա կա նի թիվ 307-Ա ո րո շու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-7): Ի սկ նշ ված ո րոշ ման 
3-րդ կե տով հա կամր ցակ ցային հա մա ձայ նու թյուն կն քե լու (կա յաց նե լու, այդ հա մա ձայ նու-
թյա նը մաս նակ ցե լու) հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք` 15.000.000 
ՀՀ դրա մի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-20):

Փաս տո րեն, Հանձ նա ժո ղո վի 15.11.2013 թվա կա նի թիվ 307-Ա ո րոշ ման հի ման վրա 
Ըն կե րու թյան վրա դր վել է իր կող մից թույլ տր ված խախ տում նե րի հա մար ՀՀ պե տա կան 
բյու ջե պար տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն, ո րը 
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ-
վա ծի ի մաս տով ի րե նից ներ կա յաց նում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ:

Սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ Հանձ նա ժո ղո վը նշ ված հան րային ի րա վա կան 
դրա մա կան պա հան ջին հա մա պա տաս խա նող դրա մա կան պար տա վո րու թյան` 15.000.000 
ՀՀ դրա մի չա փով Ըն կե րու թյան գույ քի վրա ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյուն է ներ կա յաց րել Դա տա րան: Իր այդ միջ նոր դու թյան հիմ քում գոր ծով պա տաս խա նող 
Հանձ նա ժո ղո վը դրել է այն հան գա ման քը, որ առ կա է գոր ծով հայց վոր Ըն կե րու թյան կող-
մից նշ ված դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ, քա նի որ 
վեր ջինս բազ միցս խու սա փել է ստա նալ իր կող մից նշ ված հաս ցե նե րով Հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ու ղարկ ված ծա նու ցում նե րը: Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կից նե րը փոր ձել են ծա-
նու ցում ներն Ըն կե րու թյա նը հանձ նել նաև առ ձեռն ե ղա նա կով, սա կայն վեր ջինս ան հիմն 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հրա ժար վել է ստա նալ նաև այդ ծա նու ցում նե րը: Բա ցի այդ, 
Ըն կե րու թյու նը նե րառ վել է գնում նե րի գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու ի րա վունք չու նե ցող 
մաս նա կից նե րի ցու ցա կում, մեկ տա րի չի կա րող մաս նակ ցել որևէ մր ցույ թի, ուս տի հնա-
րա վոր է, որ տու գան քի վճա րու մից խու սա փե լու հա մար Ըն կե րու թյու նը դա դա րեց նի իր 
գոր ծու նե ու թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 43-50):

Դա տա րա նը 13.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Ըն կե րու թյան գույ քի նկատ-
մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դու թյու նը: ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյան ար դյուն քում Դա տա րա նը 
ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ «(...) պա տաս խա նող վար չա կան մարմ նի միջ նոր դու թյամբ 
հայց վոր ըն կե րու թյան գույ քի վրա ար գե լանք չի կա րող կի րառ վել, քա նի որ նախ` դա տա-
րա նում չի քնն վում պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման կամ ճա նաչ ման հայց, 
որ պի սի պայ ման նե րում դա տա րա նը դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի միջ նոր դու թյամբ հայ ցի 
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ա պա հով ման մի ջոց ներ ձեռ նար կի, բա ցի այդ առ կա չէ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան 
պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայց, որ պի սի պայ ման նե րում վար չա կան մար մինն ի րա վունք 
ու նե նա պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու-
թյամբ դի մե լու դա տա րան (...)» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52-53):

Վե րաքննիչ դա տա րա նի 23.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 13.02.2014 
թվա կա նի «Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ-
վել է, և Դա տա րա նի նշ ված ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ: Վե րաքննիչ դա տա րա նը գտել 
է, որ Դա տա րա նի 13.02.2014 թվա կա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմ նա վոր 
են, քա նի որ ը ստ Վե րաքննիչ դա տա րա նի` «(...) Հանձ նա ժո ղո վը, հան դի սա նա լով պա-
տաս խա նող, Դա տա րան է ներ կա յաց րել հայց վո րի գույ քի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե-
լանք դնե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն, սա կայն վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսդ-
րու թյամբ նման միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է միայն հայց վո րին, 
ո րի նպա տակն է հա րուց ված հայ ցի բա վա րար ման դեպ քում վճ ռի կա տար ման հա մար 
ե րաշ խիք ներ ա պա հո վե լը: Մինչ դեռ տվյալ դեպ քում հայց վո րը հան դի սա նում է Ըն կե րու-
թյու նը, ի սկ հայ ցով ներ կա յաց ված պա հան ջը վե րա բե րում է Հանձ նա ժո ղո վի 15.11.2013 
թվա կա նի թիվ 307-Ա ո րո շու մը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լուն, հետևա բար բա ցա կա յում 
է վար չա կան մարմ նի կող մից պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե-
րա բե րյալ միջ նոր դու թյամբ դա տա րան դի մե լու նա խա պայ ման հան դի սա ցող հան րային 
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով ներ կա յաց ված հայ ցը (...)» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 89-92):

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի վե րոն շյալ եզ րա-
հան գում ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ինչ պես նշ վեց, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սով օ րենս դի րը սահ մա նել է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի-
ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րով պար տա պա նի գույ քի 
նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու ա ռանձ նա հա տուկ վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տուտ: 
Ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մից քննարկ վող վար չա դա տա վա րա կան ի նս տի տու տի 
պատ շաճ կի րառ ման հա մար կարևոր է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված հան րային ի րա վա կան դրա-
մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րում 
վար չա կան մար մի նը հան դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի դե րում: Այլ կերպ ա սած՝ ՀՀ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րում նե-
րի շր ջա նակ նե րում պար տա պա նի գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ 
միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ի րա վունքն օ րենս դի րը վե րա պա հել է հենց գոր ծով պա-
տաս խա նո ղին, ի սկ պար տա պա նը տվյալ դեպ քում հան դես է գա լիս գոր ծով հայց վո րի դե-
րում:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով առ կա են Ըն կե րու թյան 
գույ քի նկատ մամբ ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից միջ նոր դու-
թյուն ներ կա յաց նե լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սով սահ ման ված հետևյալ պայ ման նե րը. 

1. սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն կե րու թյան հայ ցի հի ման վրա, 
2. Ըն կե րու թյու նը վի ճար կում է Հանձ նա ժո ղո վի 15.11.2013 թվա կա նի թիվ 307-Ա ո րոշ-

մամբ ի րեն ուղղ ված հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջը` 15.000.000 ՀՀ դրամ 
տու գան քի չա փով,

3.  Հանձ նա ժո ղո վը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 91-րդ հոդ վա ծի 
5-րդ մա սի հիմ քով Դա տա րան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան գույ քի վրա ար գե լանք կի րա-
ռե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն` գտ նե լով, որ գո յու թյուն ու նի Ըն կե րու թյան կող մից իր 
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դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտանգ:
Վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ, տվյալ դեպ քում Դա տա րա նը պար տա վոր էր 

լրիվ, օբյեկ տիվ ու բազ մա կող մա նի քննու թյան են թար կել Ըն կե րու թյան գույ քի նկատ մամբ 
ար գե լանք կի րա ռե լու վե րա բե րյալ Հանձ նա ժո ղո վի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու-
նը: Նշ ված միջ նոր դու թյան քննու թյան ար դյուն քում Դա տա րա նը պետք է պար զեր Ըն կե-
րու թյան կող մից իր դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտան գի 
առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը և դրա հի ման վրա լու ծեր Հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյան բա վա րար ման կամ մերժ ման հար ցը:

Մինչ դեռ Դա տա րա նը Հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լիս իր ո րոշ մամբ ան-
հիմն կեր պով գտել է, որ տվյալ դեպ քում առ կա չէ հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա-
հանջ նե րով վի ճարկ ման հայց, այն դեպ քում, ե րբ, ի նչ պես նշ վեց, սույն վար չա կան գոր ծը 
հա րուց վել է հենց այդ պի սի հայ ցի հի ման վրա:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, մեր ժե լով Հանձ նա ժո ղո վի վե րաքննիչ բո ղո քը, իր ո րոշ-
մամբ ոչ միայն վե րա հաս տա տել է Դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, որ սույն գոր ծով բա ցա-
կա յում է հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջով ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայ ցը, 
այլև հան գել է այն հետևու թյան, որ նման միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քը վե րա-
պահ ված է միայն հայց վո րին:

Վե րոն շյալ վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
եզ րա հան գում նե րը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծը՝ նույ նաց նե լով 
հայ ցի ա պա հո վու մը և հան րային ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով վի ճարկ ման հայ-
ցի դեպ քում հայց վո րի գույ քի նկատ մամբ ար գե լան քի կի րա ռու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր-
դու թյունն ը ստ է ու թյան քննե լու, Ըն կե րու թյան կող մից իր դրա մա կան պար տա վո րու թյու նը 
չկա տա րե լու ան մի ջա կան վտան գի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը պար զե լու 
նպա տա կով ան հրա ժեշտ է վե րաց նել սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա կան ա տյան նե րի 
կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ տե րը: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-րդ 
հոդ ված նե րի ու ժով նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

23.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.02.2014 թվա կա նի «Հայ ցի ա պա-
հով ման մի ջոց ձեռ նար կե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0342/05/13
դա տա րա նի ո րո շում 2014թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0342/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Սամ վել գևոր գյա նի ը նդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Մա սի-

սի քա ղա քա պե տա րա նի, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի 
պե տա կան կո մի տեի Ա րա րա տի մար զային ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` կա դաստր), 
Ա շոտ գևոր գյա նի, եր րորդ ան ձինք Համ լետ և Ստե փան գևոր գյան նե րի, Սե դա գևոր գյա-
նի` Մա սի սի քա ղա քա պե տի (քա ղա քա պե տա րա նի) կող մից Սե դա գևոր գյա նի ան վամբ 
ան թվա կիր տե ղե կան քը տրա մա դրե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը, 20.12.2000 թվա կա նի 
քաղ ված քը տրա մա դրե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու, Մա սիս 
հա մայն քի ղե կա վա րի 12.12.2000 թվա կա նի թիվ 206 ո րո շումն առ ո չինչ ճա նա չե լու, կա-
դաստ րի կող մից 21.04.2008 թվա կա նին Սե դա և Ա շոտ գևոր գյան նե րի սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տա րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ 
ճա նա չե լու, Մա սիս քա ղա քա տիպ ա վա նի 3-րդ փո ղո ցի թիվ 94 (նախ կի նում` թիվ 82) հաս-
ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Սե դա գևոր գյա նի և Ա շոտ գևոր գյա նի սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քը և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր 
ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա-
րա նի 17.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Սամ վել 
գևոր գյա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար տա վազդ Պետ րո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Սամ վել գևոր գյա նը պա հան ջել է ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Մա-

սի սի քա ղա քա պե տի (քա ղա քա պե տա րա նի) կող մից Սե դա գևոր գյա նի ան վամբ ան թվա-
կիր տե ղե կան քը և 20.12.2000 թվա կա նի քաղ ված քը տրա մա դրե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու-



114

թյուն նե րը, առ ո չինչ ճա նա չել Մա սիս հա մայն քի ղե կա վա րի 12.12.2000 թվա կա նի թիվ 
206 ո րո շու մը, ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել կա դաստ րի կող մից 21.04.2008 թվա կա նին Սե դա 
և Ա շոտ գևոր գյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տա րե լուն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը, ան վա վեր ճա նա չել Մա սիս քա ղա քա տիպ ա վա նի 3-րդ փո ղո ցի 
թիվ 94 (նախ կի նում` թիվ 82) հաս ցե ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Սե դա և Ա շոտ 
գևոր գյան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 
գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 07.11.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սամ վել գևոր գյա նի միջ-
նոր դու թյու նը բա վա րար վել է, և սույն վար չա կան գոր ծով որ պես եր րորդ ան ձինք են ներգ-
րավ վել Համ լետ և Ստե փան գևոր գյան նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծով 
որ պես եր րորդ ան ձ է ներգ րավ վել Սե դա գևոր գյա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Պո ղո սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
24.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ թիվ ՎԴ3/0342/05/13 գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է Սե դա 
գևոր գյա նի մահ վան կա պակ ցու թյամբ` նկա տի ու նե նա լով, որ վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-
թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
17.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սամ վել գևոր գյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և Դա-
տա րա նի 24.02.2014 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու-
մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սամ վել գևոր գյա նի ներ կա յա ցու ցի չը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե-

րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 
եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը և այդ հոդ վա ծի մեկ նա-
բա նու թյան 64-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, ՀՀ 
դա տա կան օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ մա սե րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 19-րդ հոդ վա ծը, 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 
94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով այն հան գա ման քը, որ Սե դա գևոր գյա նը մա-

հա ցել է դեռևս 16.03.2009 թվա կա նին, և վեր ջի նիս ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րել է նրա 
մահ վան փաս տով, գտել է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցի ո րեն է ներգ րա վել մա հա ցած ան-
ձին որ պես դա տա վա րու թյան կողմ այն պա րա գա յում, ե րբ վեր ջինս մա հա ցել է մինչև սույն 
գոր ծով հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը, այն է` 23.09.2013 թվա կա նը: Ան տես վել է նաև 
այն հան գա ման քը, որ նշ ված պա րա գա յում հան գու ցյալ Սե դա գևոր գյա նի ի րա վունք ներն 
այլևս չեն կա րող շո շափ վել սույն գոր ծով կա յաց վե լիք դա տա կան ակ տով, ի սկ այն ան-
ձանց ի րա վունք նե րը, ով քեր ու նեն վեր ջի նիս գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու 
հա վակ նու թյուն, ար դեն ի սկ ներգ րավ ված են գոր ծում որ պես եր րորդ ան ձ: 

Այ սինքն` ստո րա դաս դա տա րան նե րը, ար ձա նա գրե լով, որ Սե դա գևոր գյա նը մա-
հա ցել է 16.03.2009 թվա կա նին, ան տե սել են նաև, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ան-
հրա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ մինչ դա տա վա րու թյու նը մա հա ցած ան ձի` Սե-
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դա գևոր գյա նի ի րա վա հա ջոր դու թյան հարցն ար դեն ի սկ լուծ ված է` նկա տի ու նե նա լով, որ 
սույն գոր ծով Ա շոտ, Ստե փան, Համ լետ և Սամ վել գևոր գյան նե րը` որ պես Սե դա գևոր գյա-
նի ի րա վա հա ջորդ ներ, ար դեն ի սկ ներգ րավ ված են որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից-
ներ:

«Դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո» բա-
ռա կա պակ ցու թյունն ուղ ղա կի ո րեն նշա նա կում է, որ նոր մը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին 
և կի րա ռե լի է բա ցա ռա պես այն դեպ քում, ե րբ ան ձն իր կյան քի ըն թաց քում հան դի սա ցել է 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից, մա հա ցել է մինչև դա տա վա րու թյան ա վար տը, և ե թե նրա 
մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն:

Մինչ դեռ, ստո րա դաս դա տա րան նե րը, նշե լով, որ Սե դա գևոր գյա նը մա հա ցել է 
23.03.2009 թվա կա նին, ան տե սել են, որ այդ փաս տի ու ժով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց-
նե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են, քա նի որ Սե դա գևոր գյա նը դա տա վա րու թյան ըն թաց քում 
ո ղջ չի ե ղել և դա տա վա րու թյան ըն թաց քում չի մա հա ցել:

Բա ցի այդ, սույն գոր ծով հայ ցա պա հան ջի շր ջա նակ նե րում վի ճարկ վում է հան գու ցյալ 
Սե դա գևոր գյա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և վեր ջի նիս ան վամբ կա տար ված սե փա-
կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ո րոնք ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով Ստե-
փան և Համ լետ գևոր գյան նե րը պատ շաճ պա տաս խա նող ներ չեն կա րող հան դի սա նալ, 
քա նի որ վեր ջին նե րիս` Սե դա գևոր գյա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած լի նե լու փաս տը թիվ 
Ա ՎԴ2/0128/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շր ջա նակ նե րում վի ճե լի է. այդ ի սկ պատ ճա ռով 
Սամ վել գևոր գյա նի միջ նոր դու թյամբ նրանք ներգ րավ վել են որ պես եր րորդ ան ձինք:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 17.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց-
նել նոր դա տա կան ա կտ, այն է` վե րաց նել Դա տա րա նի 24.02.2014 թվա կա նի «Վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ-
րաց ված հար ցի վե րա բե րյալ վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է է ա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե նալ օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյալ դեպ քում 
Վճռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը կարևոր նշա նա կու-
թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով միաս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-
տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ի նչ պես նաև Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն 
վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը միա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված 
հիմ քի առ կա յու թյամբ, այն է` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի սխալ մեկ նա բա նե լու հետևան-
քով առ կա է ա ռերևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և ո րի առ-
կա յու թյու նը հիմ նա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա-
ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ դա տա րա նի կող մից մա հա ցած ան ձին որ պես դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից, այդ թվում` եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու և վեր ջի նիս մահ վան հիմ քով 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու ի րա վա չա փու թյան հար ցին:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-
ցիա կան ի րա վունք ներ ու նե նա լու և պար տա կա նու թյուն ներ կրե լու ու նա կու թյու նը (քա ղա-
քա ցիա կան ի րա վու նա կու թյուն) բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար ճա նաչ վում է հա վա սա րա-
պես:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու ի րա վու նա կու թյու նը ծա գում է 
նրա ծնն դյան պա հին և դա դա րում է մահ վամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ ու նե նա լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ կրե-
լու ու նա կու թյու նը (դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյուն) ճա նաչ վում է բո լոր ֆի զի կա կան և 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար` հա վա սար չա փով։ Նույն օ րենսգր քի դրույթ նե րը տա-
րած վում են նաև պե տա կան ոչ ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հիմ նարկ նե րի վրա:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձինք 
օ ժտ ված են դա տա րա նում ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րով ի րա վունք ներ ի րա կա նաց նե լու և 
պար տա կա նու թյուն ներ ստանձ նե լու ու նա կու թյամբ (դա տա վա րա կան գոր ծու նա կու թյուն)։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ վար-
չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներն են կող մե րը` հայց վո րը և պա տաս խա նո ղը, ի նչ-
պես նաև եր րորդ ան ձինք։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
1. Եր րորդ ան ձինք այն ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձինք են կամ մար մին-

նե րը, ո րոնց ի րա վունք նե րը շո շափ վում են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են շո շափ վել գոր-
ծի քննու թյան ար դյուն քում ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տով, ի նչ պես նաև այն մար մին նե րը 
կամ պաշ տո նա տար ան ձինք, ո րոնց լիա զո րու թյուն նե րին ա ռնչ վում է կամ կա րող է ա ռնչ-
վել ըն դուն վե լիք դա տա կան ակ տը։

2. Եր րորդ ան ձինք դա տա վա րու թյան մեջ կա րող են ներգ րավ վել ի րենց դի մու մի հի-
ման վրա։

3. Ե թե դա տա կան ակ տը ան խուuա փե լի ո րեն և ուղ ղա կի ո րեն տա րած վե լու է նաև 
ո րո շա կի ան ձանց կամ մար մին նե րի վրա, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
այդ ան ձանց (մար մին նե րին) ներգ րա վել դա տա վա րու թյան մեջ որ պեu եր րորդ ան ձ։

4. Եր րորդ ան ձինք դա տա վա րու թյան մեջ կա րող են ներգ րավ վել մինչև դա տաքննու-
թյան ա վար տը:

(…)
7. Եր րորդ ան ձինք օ գտ վում են կող մի բո լոր ի րա վունք նե րից և կրում են նրա բո լոր 

պար տա կա նու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ հայց (նե րա ռյալ` հա կընդ դեմ հայց) ներ կա յաց նե-
լու, հայ ցի հիմ քը և (կամ) ա ռար կան փո խե լու, հայ ցային պա հանջ նե րի չա փը ա վե լաց նե-
լու և (կամ) նվա զեց նե լու, հայցն ըն դու նե լու կամ հայ ցից հրա ժար վե լու և դա տա կան ակ տի 
հար կա դիր կա տա րում պա հան ջե լու ի րա վունք նե րից։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի 
հա մա ձայն` դա տա րա նը պար տա վոր է կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը, ե թե դա տա վա րու թյան 
մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը 
թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն:

Վե րը նշ ված ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գային վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ 
վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա նա լու հա մար սուբյեկ տը պետք է օ ժտ-
ված լի նի դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյամբ, ին չը են թա դրում է դա տա վա րա կան ի րա-
վունք ներ ու նե նա լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ կրե լու ու նա կու թյուն:

Դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյու նը բո լոր ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար օ րենսդ րո-
րեն ճա նաչ վում է հա վա սար չա փով, այն ծա գում է ֆի զի կա կան ան ձանց ծնն դյան պա հից 
և դա դա րում վեր ջին նե րիս մահ վամբ, ի սկ ֆի զի կա կան ան ձի տա րի քը, հո գե կան հի վան-
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դու թյուն նե րը, ա ռող ջա կան վի ճա կը, ը նդ հա նուր առ մամբ, չեն ազ դում ի րա վու նա կու թյան 
վրա: Ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են մաս նա կից լի նել վար չա կան դա տա վա րու թյա նը, 
այ սինքն` հան դես գալ հայց վո րի, պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե րում, ու նե նալ 
դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ և կրել դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն ներ` սկ սած 
ի րենց ծնն դյան պա հից մինչև մա հը, ի սկ մա հա ցած, այ սինքն` ի րա վու նա կու թյու նը դա դա-
րած ֆի զի կա կան ան ձը չի կա րող հան դես գալ որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից:

Վե րը նշ վա ծից ել նե լով` հարկ է ար ձա նա գրել, որ դա տա կան պրակ տի կա յում բա ցա-
ռու թյուն չեն կազ մում այն դեպ քե րը, ե րբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից ֆի զի կա կան ան ձը 
մա հա նում է գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում: Այդ դեպ քը, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում դաս վում է գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու պար տա դիր հիմ-
քե րի շար քին, ե թե դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մա հից 
հե տո վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն: Այդ դեպ քում 
դա տա րա նը կա սեց նում է գոր ծի վա րույ թը մա հա ցած դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին նրա 
ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու նպա տա կով:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ան դրա դառ նա լով գոր-
ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հար ցին, ար-
տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծին մաս նակ ցող քա ղա քա ցու մահ վան 
դեպ քում նրան ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լը հե տապն դում է դա տա վա րու թյու նում կող-
մի ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու և դրա մի ջո ցով նրա` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ, օ րենք նե-
րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ պայ մա նա գրով նա խա տես ված ի րա-
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման նպա-
տակ, ո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում գոր ծի վա րույ թը վկա յա կոչ ված հիմ քով կա սեց վել չի 
կա րող, քա նի որ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել միայն շա-
հագր գիռ ան ձի կող մից ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու դեպ քում 
(տե՛ս, Սամ վել, Սա հակ և Սուլ թան Մար կո սյան ներն ը նդ դեմ Լու սիկ Գևոր գյա նի և մյուս նե րի 
թիվ Ե ԿԴ/0808/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի 06.11.2013 թվա կա-
նի ո րո շու մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշ ված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-
մա րում հա վե լել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 3-րդ կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը կի րա ռե լի 
է միայն այն դեպ քում, ե րբ մա հա ցած ֆի զի կա կան ան ձն իր կեն դա նու թյան օ րոք մաս նակ-
ցել է դա տա վա րու թյա նը, այ սինքն` կեն դա նու թյան օ րոք հան դես է ե կել հայց վո րի, պա-
տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե րում: Այլ կերպ ա սած` ան ձի մահ վան հիմ քով գոր ծի 
վա րույ թը կա սեց նելն ի րա վա չափ է այն պա րա գա յում, ե րբ ֆի զի կա կան ան ձը մինչև իր մա-
հը հան դի սա ցել է դա տա վա րու թյան մաս նա կից: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ դա տա րանն ի րա վա սու չէ 
նախ` դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ նել մինչ գոր ծի քննու թյու նը սկս վե լը մա հա ցած` 
ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած ֆի զի կա կան ան ձին, ա պա` որ պես հետևանք` նշ ված դա-
տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ ված ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով կա սեց նել գոր-
ծի վա րույ թը: Այլ կերպ ա սած` դա տա րանն ի րա վա սու չէ կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը մա-
հա նա լու պա հի դրու թյամբ դա տա վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի 
մահ վան հիմ քով:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Սե դա գևոր գյա նը մա հա ցել է 16.03.2009 թվա կա-
նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25):

Սամ վել գևոր գյա նը 17.09.2013 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա-
կան դա տա րան` պա հան ջե լով ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Մա սի սի քա ղա քա պե տի (քա ղա-
քա պե տա րա նի) կող մից Սե դա գևոր գյա նի ան վամբ ան թվա կիր տե ղե կան քը և 20.12.2000 



118

թվա կա նի քաղ ված քը տրա մա դրե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, առ ո չինչ ճա նա չել Մա-
սի սի հա մայն քի ղե կա վա րի 12.12.2000 թվա կա նի թիվ 206 ո րո շու մը, ոչ ի րա վա չափ ճա նա-
չել կա դաստ րի կող մից 21.04.2008 թվա կա նին Սե դա և Ա շոտ գևոր գյան նե րի սե փա կա նու-
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տա րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը, ան վա վեր 
ճա նա չել Մա սիս քա ղա քա տիպ ա վա նի 3-րդ փո ղո ցի թիվ 94 (նախ կի նում` թիվ 82) հաս ցե-
ում գտն վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Սե դա գևոր գյա նի և Ա շոտ գևոր գյա նի սե փա կա-
նու թյան ի րա վուն քը և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը (հա տոր 1-ին, 
գ.թ. 2-21):

Դա տա րա նի 23.09.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սամ վել գևոր գյա նի հայ ցա դի մումն ըն-
դուն վել է վա րույթ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 95): 

Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ 24.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն գոր ծով 
որ պես եր րորդ ան ձ է ներգ րա վել Սե դա գևոր գյա նին: Դա տա րա նի նույն օր վա մեկ այլ 
ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է եր րորդ ան ձ Սե դա գևոր գյա նի 
մահ վան կա պակ ցու թյամբ` նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի ի րա վա հա րա-
բե րու թյու նը թույլ է տա լիս ի րա վա հա ջոր դու թյուն (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 74-76):

Վե րաքննիչ դա տա րանն իր 17.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժել է Դա տա րա-
նի 24.02.2014 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
Սամ վել գևոր գյա նի բե րած վե րաքննիչ բո ղո քը և ան փո փոխ թո ղել նշ ված ո րո շու մը: Վե-
րաքննիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ ան հիմն է գտել բո ղո քով ներ կա յաց ված այն հիմ նա-
վո րու մը, որ կող մին ի րա վա հա ջոր դու թյամբ փո խա րի նե լը տե ղի է ու նե նում բա ցա ռա պես 
այն դեպ քում, ե րբ վեր ջինս հան դի սա ցել է դա տա վա րու թյան կողմ (դա տա վա րու թյան ըն-
թաց քում ե ղել է ո ղջ) և մա հա ցել է դա տա վա րու թյան ըն թաց քում, ի սկ մինչև դա տա վա րու-
թյու նը մա հա ցած ան ձին հայ ցա պա հան ջով որ պես կողմ ներգ րա վե լու դեպ քում վեր ջինս 
դա տա վա րու թյան մաս նա կից չի կա րող հա մար վել` ի րա վու նա կու թյու նը դա դա րած լի նե լու 
հիմ քով, և պատ ճա ռա բա նել, որ «վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րոշ ման 
օ րի նա կա նու թյու նը գնա հա տե լու շր ջա նա կում նշ ված հար ցը չի կա րող քննարկ ման ա ռար-
կա դառ նալ, քա նի որ ան ձին որ պես կողմ ներգ րա վե լու մա սին ո րո շու մը ՀՀ վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով կա յաց վում է ա ռան ձին ակ-
տի տես քով, ի սկ նույն օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծը, ո րը սահ մա նում է այն մի ջան կյալ դա-
տա կան ակ տե րը, ո րոնք վե րաքննու թյան կար գով են թա կա են բո ղո քարկ ման, «Եր րորդ 
ան ձ ներգ րա վե լու մա սին» ո րո շու մը չի նա խա տե սում որ պես բո ղո քարկ ման են թա կա դա-
տա կան ա կտ» (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 135):

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն են հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Ինչ պես նշ վեց, ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են մաս նակ ցել վար չա կան դա տա վա-
րու թյա նը, այ սինքն` հան դես գալ հայց վո րի, պա տաս խա նո ղի կամ եր րորդ ան ձի դե-
րում ի րենց ծնն դյան պա հից մինչև մա հը: Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով գոր ծի վա րույ թը հնա րա վոր է 
կա սեց նել միայն այն դեպ քում, ե րբ ֆի զի կա կան ան ձն իր կեն դա նու թյան օ րոք մինչև մա-
հա նա լու պա հը հան դի սա ցել է դա տա վա րու թյան մաս նա կից: Հետևա բար, դա տա րա նը 
չու նի հնա րա վո րու թյուն կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը մա հա նա լու պա հի դրու թյամբ դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան հիմ քով: Դա տա րա նը, 
գոր ծով եր րորդ ան ձ ներգ րա վե լու ո րո շում կա յաց նե լով, ան ձի վրա չի կա րող դնել դա տա-
վա րու թյան մաս նա կից դառ նա լու պար տա կա նու թյուն, ի սկ վեր ջինս էլ չի կա րող ձեռք բե-
րել դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք ներ, քա նի որ մահ վան փաս տով վե րա ցել են 
ան ձի այդ ու նա կու թյուն նե րը (ի րա վու նա կու թյու նը): 

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Դա տա րա նը, կա սեց նե լով սույն վար չա-
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կան գոր ծի վա րույ թը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով, ի սկ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի 
24.02.2014 թվա կա նի «Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը, հաշ վի 
չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ հան գու ցյալ Սե դա գևոր գյա նի ի րա վու նա կու թյու նը դեռևս 
16.03.2009 թվա կա նին դա դա րած լի նե լու պայ ման նե րում վեր ջինս չէր կա րող ներգ րավ վել 
սույն գոր ծով որ պես դա տա վա րու թյան մաս նա կից, ա վե լին` մինչ գոր ծի քննու թյու նը սկս-
վե լը մա հա ցած և մահ վա նից շուրջ չորս տա րի ան ց դա տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ-
ված ան ձի մահ վան հիմ քով գոր ծի վա րույ թը չէր կա րող կա սեց վել:

Վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րի ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան-
գում է, որ հան գու ցյալ Սե դա գևոր գյա նը չէր կա րող ներգ րավ վել սույն վար չա կան գոր ծով 
որ պես եր րորդ ան ձ, հետևա բար վեր ջի նիս մա հը չէր կա րող հիմք հան դի սա նալ վար չա-
կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու հա մար:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ սույն գոր ծի վա-
րույ թը կա սեց նե լու որևէ ի րա վա կան հիմք առ կա չէ, և սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա-
յու թյու նը բա վա րար է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 152-րդ և 163-
րդ հոդ ված նե րի ու ժով վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րե լու և նոր դա տա կան ա կտ կա յաց նե լու 
հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 163-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա-
բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

17.04.2014 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.02.2014 թվա կա նի «Վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո ղո-
քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2220/05/13
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2220/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Ա բո վյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 25-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի Հա կոբ կի րա կո սյա նի ը նդ դեմ Երևան հա մայն քի (այ սու հետ` 

Հա մայնք)` Երևա նի Դավ թա շեն 1-ին թա ղա մա սի թիվ 37 շեն քի բա կում գտն վող թիվ 843 
պաղ պա ղա կա նոց-տա ղա վա րի զբա ղեց րած 14,24քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 400քմ մա-
կե րե սով հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գրեր կն քե լուն կամ հո ղի օգ տա գործ ման 
կամ գն ման ի րա վուն քի ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու մա սին ո րո շում 
կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան 
վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ-
ման դեմ Հա կոբ կի րա կո սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Հա կոբ կի րա կո սյա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Հա մայն-

քին Երևա նի Դավ թա շեն 1-ին թա ղա մա սի թիվ 37 շեն քի բա կում գտն վող թիվ 843 պաղ պա-
ղա կա նոց-տա ղա վա րի զբա ղեց րած 14,24քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 400քմ մա կե րե սով 
հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գրեր կն քել իր հետ կամ հո ղի օգ տա գործ ման կամ 
գն ման ի րա վուն քի ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու մա սին կա յաց նել 
ո րո շում:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 29.03.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա-
դարձ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ-
քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Խան դա նյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
13.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա-
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տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հիմ քով:
ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 

06.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Հա կոբ կի րա կո սյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 13.04.2013 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հա կոբ կի րա կո սյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Հա մայն քը:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու-

թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը, սխալ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում 

Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ ի բրև թե Հա մայն քը 07.02.2013 թվա կա նի դի-
մու մին պա տաս խա նել է 20.02.2013 թվա կա նին: Նման գրու թյուն գո յու թյուն չու նի, քա նի որ 
Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան) նա մակ նե րի ել քային փոս-
տով այդ պի սի պա տաս խան չի ա ռաք վել: Այ սինքն` 20.02.2013 թվա կա նի թիվ 20/11-մ884 
գրու թյու նը կեղծ է, կազմ վել է հե տին թվով, ի սկ հա կա ռակ դեպ քում դրան կկց վեր այն 
ստա նա լու մա սին հե տա դարձ ծա նու ցու մը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ բա ցար ձակ ան հիմն է Դա տա րա նի այն 
են թա դրու թյու նը, որ Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող մից 07.02.2013 թվա կա նին Երևա նի քա ղա-
քա պե տին (այ սու հետ` Քա ղա քա պետ) ուղղ ված նույ նա բո վան դակ դի մումն ը ստ է ու թյան 
ի րե նից ներ կա յաց նում է բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի նո րաց ման փորձ:

Վե րաքննիչ դա տա րա նի վի ճարկ վող ո րոշ մամբ խախտ վել է Հա կոբ կի րա կո սյա նի` 
ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ ամ րագր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, և այն ա մենևին էլ չի 
բխում ար դա րա ցի և հրա պա րա կային դա տաքննու թյան, ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 06.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2.1. Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը
Հա կոբ կի րա կո սյա նը ներ կա յաց ված հայ ցի հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 

07.02.2013 թվա կա նին դի մել է Քա ղա քա պե տա րան` վի ճե լի հո ղա մա սե րի նկատ մամբ օգ-
տա գործ ման կամ գն ման ի րա վուն քի ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու 
կամ վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու պա հան ջով, սա կայն մինչ օ րս որևէ պա տաս-
խան չի ստա ցել: Մինչ դեռ, նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է և ոչ ճշ մա րիտ, քա նի 
որ վկա յա կոչ ված դի մու մին պա տաս խան վել է դեռևս 20.02.2013 թվա կա նի թիվ 20/11-մ884 
գրու թյամբ, ի սկ Հա կոբ կի րա կո սյա նը դա տա րան է դի մել միայն 27.03.2013 թվա կա նին, 
ե րբ ար դեն դա դա րել էր վեր ջի նիս` դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը:

Միա ժա մա նակ, Հա կոբ կի րա կո սյա նը նույն խնդ րանք նե րով 03.02.2012 թվա կա-
նին, 22.03.2012 թվա կա նին և 10.10.2012 թվա կա նին ար դեն դի մել է Քա ղա քա պե տա րան, և 
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այդ դի մում նե րին ևս պա տաս խան վել է, որ պի սի դի մում նե րից և պա տաս խան նե րից ա կն-
հայտ է, որ Քա ղա քա պե տա րա նի դիր քո րո շու մը Հա կոբ կի րա կո սյա նին հայտ նի էր դեռևս 
03.02.2012 թվա կա նի դի մու մի պա տաս խա նը ստա նա լիս:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-

մա րում ան դրա դառ նալ պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված ժամ-
կետ նե րի հաշ վարկ ման հար ցին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա-
վո րեց ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել ըն դու նե լու այն բա րեն պաստ վար չա կան 
ակ տը, ո րի ըն դու նու մը մերժ վել է վար չա կան մարմ նի կող մից, կամ ո րը նա չի ըն դու նել:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի 
հա մա ձայն` հայ ցը դա տա րան կա րող է ներ կա յաց վել` պար տա վո րեց ման հայ ցի դեպ քում` 

ա. մե կամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, ե րբ մերժ վել է տվյալ վար չա կան ակ տի ըն դու-
նու մը,

բ. եր կամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, ե րբ լրա ցել է վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու հա-
մար սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը 30 օր է: 
Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել հա տուկ` 30 օ րից կարճ կամ ա վե լի եր կար ժամ կետ ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք կորց նում են 
այդ ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ա վար տից 
հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և այլ փաս տաթղ թե րը դա տա րա նը 
չի քննար կում և վե րա դարձ նում է դրանք ներ կա յաց րած ան ձանց, ե թե բա ցա կա յում է բաց 
թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե-
լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը: Նման միջ նոր դու թյու նը կա րող է 
բա վա րար վել, ե թե դա տա րա նը գտ նի, որ ան ձը ժամ կե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա-
ռով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` 
հայ ցա դի մու մում թույլ տր ված խախ տում նե րը վե րաց վե լու և ո րո շու մը ստա նա լու օր վա նից 
հե տո` 15-օ րյա ժամ կե տում, դա տա րան կր կին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցա դի մու մը դա-
տա րա նում ըն դուն ված է հա մար վում սկզբ նա կան ներ կա յաց նե լու օ րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-
տի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մեր ժում է հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, ե թե` նույն 
օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժամ կե տում հայց վո րը չի վե րաց րել 
հայ ցա դի մու մի այն պի սի թե րու թյուն նե րը, ո րոնց չվե րաց նելն ար գելք է գոր ծի քննու թյան 
հա մար:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ օ րեն քի ու ժով պար տա վո րեց ման 
հայ ցի շր ջա նակ նե րում հայց վո րին ի րա վունք է վե րա պահ ված պա հան ջել ըն դու նե լու այն 
բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի ըն դու նու մը վար չա կան մար մի նը մեր ժել է կամ ո րը 
վեր ջինս չի ըն դու նել, որ պի սի հայ ցա տե սա կով դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված 
է մե կամ սյա ժամ կետ` վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը մեր ժե լու պա րա գա յում, և եր կամ սյա 
ժամ կետ` վար չա կան ակ տը չըն դու նե լու պա րա գա յում: Ա ռա ջին դեպ քում ան հրա ժեշտ նա-
խա պայ ման է մերժ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ակ տի գո յու թյու նը: Այ լա պես, վար չա կան 
վա րույթ ի րա կա նաց նե լու հա մար սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տի ա վար տից հե տո 
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նման վար չա կան ա կտ չըն դուն վե լու դեպ քում կի րա ռե լի է եր կամ սյա ժամ կե տը: Հետևա-
բար, յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում ան հրա ժեշտ է պար զել ան ձի դի մու մին ի պա տաս-
խան ներ կա յաց ված գրու թյան` մերժ ման վե րա բե րյալ վար չա կան ա կտ լի նե լու հան գա ման-
քը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող մից բա րեն պաստ 
վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու խնդ րան քով (պա հան ջով) Քա ղա քա պե տին հաս ցե ագր ված 
03.02.2012 թվա կա նի, 22.03.2012 թվա կա նի, 10.10.2012 թվա կա նի և 28.11.2012 թվա կա նի դի-
մում նե րին պա տաս խան վել է հա մա պա տաս խա նա բար 28.02.2012 թվա կա նի, 26.03.2012 
թվա կա նի, 17.10.2012 թվա կա նի և 30.11.2012 թվա կա նի, ի սկ 07.02.2013 թվա կա նի դի մու մին` 
20.02.2013 թվա կա նի գրու թյուն նե րով (գ.թ. 5-12, 46-50), ո րոն ցից 07.02.2013 թվա կա նի դի-
մու մի պա տաս խա նով (20.02.2013 թվա կա նի գրու թյամբ) (գ.թ. 46) հայտն վել է, որ ներ կա-
յումս Քա ղա քա պե տա րա նում ըն թա նում են Երևա նի ճար տա րա պե տա կան դի մա գիծն ու 
գե ղա գի տա կան տես քը վե րա կանգ նե լու, ճար տա րա պե տա կան փոքր ձևե րով ար տա հայտ-
ված կա ռույց նե րի տե ղա բաշ խու մը կա նո նա կար գե լու հար ցե րին հա մա պա տաս խան լու ծում 
տա լու վե րա բե րյալ քննար կում ներ, ո րի ա վար տից հե տո Քա ղա քա պե տա րա նը պատ րաս-
տա կամ է նո րից ան դրա դառ նալ բարձ րաց ված հար ցի քննարկ մա նը:

Տ վյալ դեպ քում Դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Հա կոբ կի րա կո սյա նը հայ ցա դի մու մը կր կին ներ կա յաց րել 
է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի նախ կին («Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին») ո րոշ-
ման մեջ նշ ված խախ տու մով, այն է` կր կին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մով հայց վո րը չի 
ներ կա յաց րել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն: Մաս-
նա վո րա պես` Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող մից Քա ղա քա պե տին ուղղ ված 03.02.2012 թվա-
կա նի, 22.03.2012 թվա կա նի, 10.10.2012 թվա կա նի և 28.11.2012 թվա կա նի դի մում նե րին պա-
տաս խան վել է հա մա պա տաս խա նա բար 28.02.2012 թվա կա նին, 26.03.2012 թվա կա նին, 
17.10.2012 թվա կա նին և 30.11.2012 թվա կա նին, ի սկ 07.02.2013 թվա կա նի նույ նա բո վան դակ 
դի մու մին` 20.02.2013 թվա կա նին:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա-
ռա բա նու թյու նը, որ հայ ցա դի մու մը կր կին դա տա րան ներ կա յաց նե լիս Հա կոբ կի րա կո-
սյա նը չի կա տա րել հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ ման պա հան ջը, այն է` չի 
ներ կա յաց րել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն: Նման պա-
րա գայի հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
5-րդ կե տի հիմ քով հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման, ին չը և ի րա վա ցի ո րեն 
ի րաց րել է Դա տա րա նը բո ղո քարկ ված ո րոշ մամբ: Ո ւս տի, նշ ված ո րո շու մը հիմ նա վոր ված 
է և առ կա չէ դրա վե րաց ման որևէ ի րա վա կան հիմք:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն գոր ծով Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող-
մից պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը պահ պան ված լի նե լու կամ չլի նե-
լու հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է պա տաս խա նել այն ի րա վա կան հար ցին, թե 
ա րդյոք վեր ջի նիս կող մից բա րեն պաստ վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու պա հան ջով Քա ղա-
քա պե տին հաս ցե ագր ված 07.02.2013 թվա կա նի դի մու մի վե րա բե րյալ 20.02.2013 թվա կա նի 
պա տաս խա նը (գ րու թյու նը) հան դի սա նում է վար չա կան ա կտ: Ը ստ այդմ էլ կո րոշ վի` կի-
րա ռե լի է ա րդյոք ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 
«ա», թե «բ» են թա կե տով սահ ման ված ժամ կե տը:

«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ա կտն ար տա քին ներ գոր-
ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու մը, կար գա դրու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա-
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վա կան ա կտն է, ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է հան րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում 
կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ուղղ ված է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ 
և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` մի ջամ տող վար չա կան ա կտն 
այն վար չա կան ա կտն է, ո րի մի ջո ցով վար չա կան մար մին նե րը մեր ժում, մի ջամ տում, ը նդ-
հուպ սահ մա նա փա կում են ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, որևէ պար տա կա նու-
թյուն են դնում նրանց վրա կամ ցան կա ցած այլ ե ղա նա կով վատ թա րաց նում են նրանց 
ի րա վա կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ որևէ ո րո շում, կար գա դրու թյուն, 
հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ա կտ որ պես վար չա կան ա կտ դի տար կե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է օ րեն քով նա խա տես ված վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե-
րը կազ մող տար րե րի միա ժա մա նա կյա առ կա յու թյու նը: Այս պես, վար չա կան ակ տը պետք է 
ըն դուն վի վար չա կան մարմ նի կող մից, ու նե նա ար տա քին ներ գոր ծու թյուն, ըն դուն վի հան-
րային ի րա վուն քի բնա գա վա ռում, հե տապն դի կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տակ և 
ուղղ ված լի նի ան ձի հա մար ի րա վունք ներ կամ պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո-
փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն, ի սկ մի ջամ տող վար չա կան ակ տի մի ջո ցով վար-
չա կան մար մինն ան ձին, ի թիվս այլ նի, մեր ժում է ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը: Միա ժա-
մա նակ, վե րոգ րյալ տար րե րից որևէ մե կի բա ցա կա յու թյու նը բա ցա ռում է վար չա կան ակ տի 
առ կա յու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող մից բա րեն պաստ 
վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու պա հան ջով Քա ղա քա պե տին հաս ցե ագր ված 07.02.2013 թվա-
կա նի դի մու մի վե րա բե րյալ 20.02.2013 թվա կա նի պա տաս խա նը (գ րու թյու նը) չի հան դի սա-
նում վար չա կան ա կտ, քա նի որ այն չի հա մա պա տաս խա նում օ րեն քով վար չա կան ակ տին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին: Մաս նա վո րա պես` նշ ված գրու թյամբ Հա կոբ կի րա կո սյա-
նին չի մերժ վել հայց վող ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, այլ այն ըն դա մե նը տե ղե կատ վա կան 
բնույ թի փաս տա թուղթ է, ո րով վար չա կան մար մի նը հայտ նել է այն մա սին, որ Քա ղա քա-
պե տա րա նում ըն թա նում են հա մա պա տաս խան քննար կում ներ, ո րի ա վար տից հե տո վեր-
ջինս պատ րաս տա կամ է նո րից ան դրա դառ նալ բարձ րաց ված հար ցի քննարկ մա նը: 

Այ սինքն` Վճռա բեկ դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում այն հան գա ման քը, որ 
տվյալ դեպ քում վար չա կան մար մի նը Հա կոբ կի րա կո սյա նի 07.02.2013 թվա կա նի դի մու-
մի կա պակ ցու թյամբ այդ պես էլ ը ստ է ու թյան որևէ վար չա կան ա կտ չի ըն դու նել, որ պի սի 
պայ ման նե րում նա ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տի ու ժով իր պար տա վո րեց ման հայ ցը դա տա րան կա րող էր 
ներ կա յաց նել եր կամ սյա ժամ կե տում այն պա հից, ե րբ լրա նար վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու 
հա մար սահ ման ված ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը: Դի մու մը ներ կա յաց վել է 07.02.2013 թվա-
կա նին, ո րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ա ռա վե լա գույն` 30-օ րյա ժամ-
կետն ա վարտ վել է 08.03.2013 թվա կա նին, ի սկ հայց վո րը Դա տա րան է դի մել 27.03.2013 
թվա կա նին, ին չը նշա նա կում է, որ սույն գոր ծով պահ պան վել է նշ ված եր կամ սյա ժամ կե-
տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
դա տա րա նը, ան մի ջա կա նո րեն գնա հա տե լով գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րո շում 
է փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման 
վրա հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ի նչ պես Դա տա րա նը, 
այն պես էլ Վե րաքննիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա 
հիմն ված ներ քին հա մոզ մամբ չեն գնա հա տել Հա կոբ կի րա կո սյա նի կող մից բա րեն պաստ 
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վար չա կան ա կտ ըն դու նե լու պա հան ջով Քա ղա քա պե տին հաս ցե ագր ված 07.02.2013 թվա-
կա նի դի մու մի վե րա բե րյալ 20.02.2013 թվա կա նի պա տաս խա նը (գ րու թյու նը), ին չի ար-
դյուն քում հաս տատ ված են հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Հա կոբ կի րա կո սյա նը բաց է 
թո ղել պար տա վո րեց ման հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետն այն դեպ քում, ե րբ ժամ կե տի 
բաց թո ղում առ կա չէ, որ պի սի դեպ քում վեր ջինս բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու պար տա վո րու թյուն չի ու նե ցել:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 
մեր ժե լով վե րաքննիչ բո ղո քը, խախ տել է վկա յա կոչ ված նոր մե րի պա հանջ նե րը, ին չի ար-
դյուն քում սահ մա նա փա կել է բո ղոք բե րած ան ձի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված դա տա-
կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նով 
ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 227-րդ և 228-րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե-
րաքննիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

06.06.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա-
տա կան ա կտ. վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 13.04.2013 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7871/05/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7871/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 

2013 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին,
քննար կե լով ը ստ հայ ցի «Շին մոն տաժպ րոյեկտ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) 

նախ կին տնօ րեն կա րեն Մար տի րո սյա նի ը նդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի (այ սու հետ` կո մի տե)` կո մի տեի Օ ՀՎ-ի կող մից 23.01.2012 
թվա կա նի տե ղե կան քը կազ մե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու 
պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 14.02.2013 
թվա կա նի «Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր ժե լու և վե-
րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն 
կա րեն Մար տի րո սյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն կա րեն Մար տի րո սյա նը պա-

հան ջել է ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել կո մի տեի Օ ՀՎ-ի կող մից 23.01.2012 թվա կա նի տե ղե կան-
քը կազ մե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը` հաշ վար կի մա սով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Թով մա սյան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 
03.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.01.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 
03.12.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու-
թյան նախ կին տնօ րեն կա րեն Մար տի րո սյա նի բե րած վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է` 
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով:
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ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
14.02.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը վե րա կանգ նե-
լու մա սին կա րեն Մար տի րո սյա նի ներ կա յա ցուց չի միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է, ի սկ Դա-
տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ 
բե րած վե րաքննիչ բո ղո քը` վե րա դարձ վել` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան նախ կին տնօ րեն կա րեն 
Մար տի րո սյա նը:

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 91-րդ հոդ վա ծը, «Մար-

դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 13-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սը, 117.6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 4-րդ են թա կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նի կող մից վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու պայ ման նե րում 

խախտ վում է թե´ բո ղոք բե րած ան ձի` դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան, ի րա վունք նե րի ի նք-
նա պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի ի րա վուն քը և թե´ վար չա կան մարմ նի գոր ծո-
ղու թյան վի ճարկ ման ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ բո ղոք բե րած ան ձը վե րաքննիչ բո ղո քը 
ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ վս տահ էր, որ սույն գոր ծում պետք է առ կա լի նի Դա տա րա նի 
կող մից դա տա վա րու թյան կող մե րին ու ղարկ ված և ստաց ված նա մակ նե րի ու ղարկ ման 
և ստաց ման փոս տային ան դոր րա գրե րը, ո րոն ցով էլ կհաս տատ վեր բո ղոք բե րած ան ձի 
վկա յա կո չած փաս տար կը, սա կայն հե տա գա յում պարզ վել է, որ Դա տա րա նի կող մից սույն 
գոր ծին չէր կց վել վի ճարկ վող ո րո շումն ու ղար կե լու կամ այն ստա նա լու վե րա բե րյալ որևէ 
ա պա ցույց:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 14.02.2013 թվա կա նի «Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու-
թյու նը մեր ժե լու և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-

մա րում ան դրա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցին, թե ա րդյոք ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա-
տա րանն ի րա վա սու է մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տը բաց թող նե լու հիմ քով վե րա դարձ նել վե րաքննիչ բո ղոքն այն պայ-
ման նե րում, ե րբ գոր ծում առ կա չեն ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից մի ջան կյալ դա տա-
կան ակ տը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու և վեր ջի նիս կող մից այն ստա նա լու վե րա բե րյալ 
ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա-
մա ձայն` վե րաքննու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են են թա կա վար չա կան դա տա րա նի կա յաց-
րած հետևյալ մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րը` հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-
ձայն` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք կա րող է բեր վել միայն օ րեն քով 
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նա խա տես ված դեպ քե րում` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տը ստա նա լուց հե տո` 15-օ րյա ժամ-
կե տում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
վար չա կան դա տա րա նը հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին կա յաց նում է ո րո շում` 
ե ռօ րյա ժամ կե տում ո րո շու մը նույն օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ու-
ղար կե լով հայց վո րին և պա տաս խա նո ղին, ի սկ հայ ցա դի մու մը և դրան կից փաս տաթղ թե-
րը` հայց վո րին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
ծա նու ցա գրի հանձ նումն ի րա կա նաց վում է «Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Դա տա վա րու թյան մաս-
նա կից նե րը կա րող են հա մա ձայն վել ծա նուց ման այլ ե ղա նա կի մա սին, մաս նա վո րա պես 
ֆաք սով, է լեկտ րո նային փոս տով, հե ռա խո սով, հե ռա գրով:

Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` մի ջան-
կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված է 15-օ րյա ժամ-
կետ, որ պի սի ժամ կե տի հաշ վար կը սկ սում է հո սել այդ ակ տը ստա նա լուց հե տո, ի սկ հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու 
գոր ծըն թա ցը կար գա վոր վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի պատ շաճ ծա-
նուց ման կա նոն նե րով: 

Եվ րո պայի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի 07.02.1995 թվա կա նի թիվ R (95) 5 
հանձ նա րա րա կա նի 1-ին հոդ վա ծի (a) կե տով նա խա տես ված սկզ բուն քի հա մա ձայն` պետք 
է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան) կող մից ստո րա դաս 
դա տա րա նի (ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո-
րու թյուն:

Վե րը նշ վա ծից հետևում է, որ ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տե-
րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես զի 
ա պա հով վի ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա դաս դա տա րա նի 
կող մից (ե րկ րորդ ա տյա նի դա տա րան):

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը 
կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն այն 
աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն է ու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն ան հա մա-
տե ղե լի կլի նի «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հետ, ե թե այն ի րա վա չափ 
նպա տակ չհե տապն դի և ե թե չլի նի ող ջա միտ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի-
ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև (տե´ս, «Պայ քար և Հաղ թա նակ» ՍՊԸ-ն ը նդ-
դեմ Հա յաս տա նի թիվ 21638/03 գան գա տով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նի 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 44):

Վե րա հաս տա տե լով նշ ված դիր քո րո շու մը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ նման 
կար գա վո րու մը են թա դրում է բա վա րար ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյուն բո ղոք 
ներ կա յաց նող ան ձի` վե րա դաս դա տա կան ա տյա նում լս ված լի նե լու ի րա վունքն ա պա-
հո վե լու ա ռու մով: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը, այդ 
թվում և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մի ջո ցով, խախ տում են այդ ի րա վուն քը, ե թե 
ստո րա դաս դա տա րա նի կող մից թույլ տր ված ըն թա ցա կար գային խախ տում ներն ազ դել 
են բո ղոք բե րե լու ժամ կետ նե րի վրա:

Սույն գոր ծով Վե րաքննիչ դա տա րա նը վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քում 
դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ բո ղոք բե րած ան ձը որ պես բաց թո ղած ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյան հիմ նա վո րում նշել է, որ վի ճարկ վող ո րո շու մը փոս-
տային ե ղա նա կով ստա ցել է 21.12.2012 թվա կա նին, սա կայն դրա վե րա բե րյալ որևէ ա պա-
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ցույց չի ներ կա յաց րել, ի սկ գոր ծում առ կա նյու թե րով չի հիմ նա վոր վում բո ղոք բե րած ան ձի 
կող մից վի ճարկ վող ո րո շումն ու շա ցու մով ստա նա լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյամբ նշ ված 
փաս տար կը:

Մինչ դեռ, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն է, քա նի որ սույն գոր ծում առ կա չէ Դա տա րա նի 03.12.2012 
թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու-
ղար կե լու և այն վեր ջի նիս կող մից ստա նա լու փաս տը հա վաս տող պատ շաճ ա պա ցույց, որ-
պի սի պայ ման նե րում ը նդ հան րա պես հնա րա վոր չէ պար զել բո ղոք բե րած ան ձի կող մից 
վի ճարկ վող ո րո շու մը ստա նա լու ճշգ րիտ ժա մա նա կը: Հետևա բար, ա ռանց նշ ված ա պա-
ցույ ցի առ կա յու թյան Վե րաքննիչ դա տա րանն ի րա վա սու չէր վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տը հա մա րել բաց թողն ված և այդ հիմ քով վե րա դարձ նել վե-
րաքննիչ բո ղո քը: 

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծում առ կա Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձին ու ղար կե լու վե րա բե րյալ գրու-
թյա նը (գ.թ. 29), ա պա այն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 
ի մաս տով չի կա րող հա մար վել պատ շաճ ծա նուց ման վե րա բե րյալ ա պա ցույց, քա նի որ, 
ի նչ պես նշ վեց, սույն գոր ծում առ կա չէ Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի 
ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձի կող մից ստա նա լու փաս տը հա-
վաս տող որևէ ա պա ցույց (հանձն ման (ս տաց ման) ծա նու ցա գիր և այլն):

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ վի ճարկ վող ո րո շու մը 
բո ղոք բե րած ան ձի կող մից ստա նա լու փաս տի վե րա բե րյալ ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում վեր ջի նիս կող մից ներ կա յաց ված բաց թո ղած դա տա վա րա կան ժամ կե տը 
վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյան փաս տարկն ըն դուն վե լու դեպ քում բո ղոք բե րած 
ան ձը բաց չի թո ղել վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ-
կե տը հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 50-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում են տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ նե րով և 
օ րե րով: Օ րե րով հաշ վարկ վող ժամ կետ նե րում չեն նե րառ վում օ րեն քով նա խա տես ված ոչ 
աշ խա տան քային օ րե րը:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` տա րի նե րով, ա միս նե րով, շա բաթ նե րով 
կամ օ րե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ըն թացքն սկս վում է այն օ րա-
ցու ցային տար վա, ա մս վա, շա բաթ վա, ամ սաթ վի հա ջորդ օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա 
ժամ կե տի սկիզ բը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` 
օ րե րով հաշ վարկ վող դա տա վա րա կան ժամ կե տը լրա նում է այդ ժամ կե տի վեր ջին օ րը:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` Ա մա նոր և ծնն դյան տո ներ` նշ վում են դեկ տեմ բե րի 31-ից հուն-
վա րի 2-ը նե րա ռյալ (Ա մա նոր), հուն վա րի 3-ին, 4-ին և 5-ին (նա խածնն դյան տո ներ) և հուն-
վա րի 6-ին (Սուրբ ծնունդ և Հայտ նու թյուն), ոչ աշ խա տան քային օ րեր:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տո նե րի և հի շա տա կի օ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
1.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Սուրբ ծնն դյան և Հայտ նու թյան տո նին հա ջոր դող` Մե ռե լոց 
հի շա տա կի օր` նշ վում է հուն վա րի 7-ին, ոչ աշ խա տան քային օր:

Նշ ված դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա վա րա կան ժամ կետ նե-
րը հաշ վարկ վում են նաև օ րե րով, ո րոն ցով հաշ վարկ վող ժամ կետ նե րում չեն նե րառ վում 
օ րեն քով նա խա տես ված ոչ աշ խա տան քային օ րե րը: Միա ժա մա նակ, օ րե րով հաշ վարկ վող 
դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ըն թացքն սկս վում է այն օ րա ցու ցային ամ սաթ վի հա ջորդ 
օր վա նից, ո րով ո րոշ ված է դրա ժամ կե տի սկիզ բը, ի սկ նշ ված ժամ կե տը լրա նում է այդ 
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ժամ կե տի վեր ջին օ րը: Այս պես, դեկ տեմ բե րի 31-ից մինչև հուն վա րի 7-ը նե րա ռյալ ոչ աշ-
խա տան քային օ րեր են (Ա մա նոր և ծնն դյան տո ներ, Մե ռե լոց հի շա տա կի օր): Հետևա բար, 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու 
հա մար սահ ման ված 15-օ րյա ժամ կե տը սկ սում է հո սել ա կտն ստա նա լու հա ջորդ օր վա-
նից և այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն նե րառ վում օ րեն քով նա խա տես ված ոչ աշ խա տան-
քային օ րե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` բո ղոք բե րած ան ձը, վե րաքննիչ բո ղո քով պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող ո րո շու մը փոս տային ե ղա նա կով ստա ցել է 21.12.2012 թվա-
կա նին, միջ նոր դել է վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված բաց թողն ված դա տա-
վա րա կան ժամ կե տը հա մա րել հար գե լի:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Դա տա րա նի 03.12.2012 թվա կա նի «Հայ-
ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը բո ղոք բե րած ան ձի կող մից ստա նա լու 
փաս տը հա վաս տող ա պա ցույ ցի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վե րոգ րյալ միջ նոր դու-
թյան փաս տարկն ըն դուն վե լու դեպ քում վեր ջինս բաց չի թո ղել վե րաքննիչ բո ղո քը բե րե-
լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամ կե տը, քա նի որ այդ փաս տար կի հա մա ձայն` 
բո ղոք բե րած ան ձը վի ճարկ վող ո րո շու մը ստա ցել է 21.12.2012 թվա կա նին, ի սկ վե րաքննիչ 
բո ղո քը փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով ներ կա յաց վել է 08.01.2013 թվա կա նին, որ պի սի 
ժամ կե տի մեջ չեն հաշ վարկ վում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ը նդ գրկ վող ոչ աշ խա տան-
քային օ րե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա-
նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 117.6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
4-րդ կե տը, քա նի որ ա ռանց որևէ ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան հաս տատ ված է հա մա րել բո-
ղոք բե րած ան ձի կող մից վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան 
ժամ կե տի խախտ ման փաս տը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգ րյա լը` Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ տվյալ 
դեպ քում Վե րաքննիչ դա տա րա նը, վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, սահ մա նա փա կել 
է բո ղոք բե րած ան ձի` ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և «Մար դու ի րա-
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քը:

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը դի-
տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքննիչ դա տա-
րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 

14.02.2013 թվա կա նի «Բաց թո ղած ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյու նը մեր-
ժե լու և վե րաքննիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1375/05/12
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1375/05/12
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Հ. Բեդևյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի մայի սի 07-ի ն
քննար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը 

մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու վե րա բե րյալ գևորգ 
գյո զա լյա նի բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
գևորգ գյո զա լյա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ դեմ 

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խորհր դի (այ սու հետ` Խոր հուրդ)` իր 19.01.2012 թվա կա նի դի մու-
մին պատ ճա ռա բան ված պա տաս խա նե լուն Խորհր դին պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա-
սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) 06.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
06.04.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ գևորգ գյո զա լյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է և Դա-
տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը 
թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Վճռա բեկ դա տա րա նի 16.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ գևորգ գյո զա լյա նի բե րած 
վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել գևորգ գյո զա լյա նը:
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Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Սույն գոր ծով առ կա է նոր հան գա մանք:
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
գևորգ գյո զա լյա նը 08.08.2012 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ սահ մա նա-

դրա կան դա տա րան` ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ և 6-րդ մա սե րը, 158-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր ճա նա չե լու վե րա-
բե րյալ:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը վե րոգ րյալ գոր ծով 18.12.2012 թվա կա նին կա յաց-
րել է ո րո շում, ո րի եզ րա փա կիչ մա սի 2-րդ կե տում նշ վել է, որ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 
155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը` 
նույն ո րոշ ման մեջ ներ կա յաց ված սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյան շր ջա նակ-
նե րում, հա մա ձայն ո րի` Խորհր դի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է ան ձի 
դի մու մը մեր ժե լու դեպ քում ող ջա միտ ժամ կե տում իր պա տաս խա նում հիմ նա վո րել վա րույթ 
չհա րու ցե լու պատ ճառ նե րը, ի սկ նույն մա սի 3-րդ կե տում նշ վել է, որ «Սահ մա նա դրա կան 
դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 9.1-րդ կե տի և 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա-
սի հիմ քե րով գևորգ գյո զա լյա նի գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման-
քի հիմ քով օ րեն քով սահ ման ված կար գով են թա կա է վե րա նայ ման:

գևորգ գյո զա լյա նը սույն գոր ծով վի ճար կում էր Խորհր դի գոր ծո ղու թյուն նե րը, քա նի 
որ գտ նում էր, որ իր դի մու մին պատ շաճ պա տաս խան չի տր վել այն պես, ի նչ պես դա է պա-
հանջ վում ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 27.1-րդ հոդ վա ծով:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է նոր հան գա ման քի հիմ քով 
բե կա նել Վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու-
մը և այն փո փո խել` վե րաց նել Դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն բո ղո քի քննու թյան շր ջա նակ նե րում Վճռա բեկ դա տա րանն ան դրա դառ նում է 

գոր ծի վա րույ թը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու հիմ քի առ կա յու թյան խնդ րին:
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 134-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան կամ վե րաքննիչ դա տա րա նի` նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով 
դա տա կան ակ տե րը վե րա նայ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով և կար գով:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` նոր երևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րով 
վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է վե րաքննիչ դա տա րա նը, ի սկ վե-
րաքննիչ և վճ ռա բեկ դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը` վճ ռա բեկ դա տա րա նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` նոր հան գա մանք նե րը հիմք են դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման հա մար, ե թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը տվյալ քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով դա տա րա նի կի րա ռած օ րեն քի դրույ թը ճա նա չել է Սահ մա նա դրու թյա նը հա կա-
սող և ան վա վեր կամ այն ճա նա չել է Սահ մա նա դրու թյա նը հա մա պա տաս խա նող, սա կայն 
ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում բա ցա հայ տե լով դրա սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա-
կու թյու նը` գտել է, որ այդ դրույ թը կի րառ վել է այլ մեկ նա բա նու թյամբ:
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Նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ դա տա կան ակ տը նոր հան գա ման-
քի հիմ քով վե րա նայե լու հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է հան դի սա նում դա տա րա նի կող-
մից կի րառ ված հոդ վա ծի կամ հոդ վա ծի դրույ թի հա կա սահ մա նա դրա կան ճա նա չու մը կամ 
սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նից տար բեր վող` այլ մեկ նա բա նու թյամբ կի-
րա ռու մը: Հետևա բար, ե թե դա տա րա նը չի կի րա ռել այն դրույ թը, ո րը ՀՀ սահ մա նա դրա-
կան դա տա րա նը ճա նա չել է հա կա սահ մա նա դրա կան կամ կի րառ ված դրույ թի վե րա բե-
րյալ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյուն նե րը և այդ դրույ թի կի րա ռու մը դրա սահ մա նա դրաի-
րա վա կան բո վան դա կու թյան հա մա տեքս տում է, ա պա դա տա կան ակ տը են թա կա չէ վե-
րա նայ ման նոր հան գա ման քի հիմ քով:

Սույն գոր ծով բեր ված վճ ռա բեկ բո ղո քով որ պես նոր հան գա մանք է վկա յա կոչ վել ՀՀ 
սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 ո րո շու մը, ո րի եզ րա-
փա կիչ մա սով ՀՀ սահ մանդ րա կան դա տա րա նը ո րո շել է, որ.

«1. ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սը հա մա պա տաս խա նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյա նը:

2. ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը հա մա պա տաս-
խա նում է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը` սույն ո րոշ ման մեջ ներ կա յաց ված սահ մա նա դրաի-
րա վա կան բո վան դա կու թյան շր ջա նակ նե րում, հա մա ձայն ո րի` ՀՀ ար դա րա դա տու թյան 
խորհր դի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է ան ձի դի մու մը մեր ժե լու դեպ-
քում ող ջա միտ ժամ կե տում իր պա տաս խա նում հիմ նա վո րել վա րույթ չհա րու ցե լու պատ-
ճառ նե րը:

3. «Սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 9.1-րդ կե-
տի և 69-րդ հոդ վա ծի 12-րդ մա սի հիմ քե րով դի մող գ. գյո զա լյա նի գոր ծով վերջ նա կան 
դա տա կան ակ տը նոր հան գա մանք նե րի հիմ քով օ րեն քով սահ ման ված կար գով են թա կա է 
վե րա նայ ման:

4. ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը հա մա պա տաս խա նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյա նը»:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ի պա տաս խան գևորգ գյո զա լյա նի կող մից 
Խորհր դին հաս ցե ագր ված 19.01.2012 թվա կա նի դի մու մի` Խորհր դի աշ խա տա կազ մի ղե-
կա վա րի 03.02.2012 թվա կա նի թիվ ԴԴ 5-Ե-423 գրու թյամբ վեր ջինս տե ղե կաց վել է, որ 
Խորհր դի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը, ու սում նա սի րե լով իր կող մից ներ կա յաց ված 
դի մու մը, գտել է, որ Երևա նի կենտ րոն և Նորք-Մա րաշ վար չա կան շր ջան նե րի ը նդ հա նուր 
ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ա տյա նի դա տա րա նի դա տա վոր Է. Ա վե տի սյա նի նկատ մամբ 
կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու հիմ քե րը բա վա րար չեն:

գևորգ գյո զա լյա նը, դի մե լով ՀՀ վար չա կան դա տա րան, պա հան ջել է պար տա վո-
րեց նել Խորհր դին պատ ճա ռա բան ված պա տաս խա նել իր 19.01.2012 թվա կա նի դի մու մին:

Դա տա րա նը 06.03.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժել է` 
հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
1-ին կե տը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը 06.04.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ գևորգ գյո զա լյա նի վե-
րաքննիչ բո ղո քը մեր ժել է և Դա տա րա նի 06.03.2012 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մի ըն դու նու-
մը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մեջ: Նույն ո րոշ մամբ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի, 111-րդ հոդ վա ծի 6-րդ և 7-րդ մա-
սե րի, 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տի, 158-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում ար ձա նա գրել է, որ Խոր հուր դը տվյալ դեպ քում հան դես է ե կել որ պես դա-
տա րան, ի սկ որ պես դա տա րան հան դես գա լիս Խոր հուր դը վերջ նա կան ո րո շում կա յաց-
նող մար մին է: Նշ վա ծը հիմ նա վոր վում է նաև այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Խորհր դի 
գոր ծու նե ու թյան ուղղ վա ծու թյու նը` որ պես դա տա րան հան դես գա լիս, այդ գոր ծու նե ու թյան 
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ար դյուն քում ըն դուն վող ակ տե րի շր ջա նա կը և դրան ցով ա ռա ջա ցող հետևանք նե րի բնույթն 
է ա պես տար բեր վում են վար չա րա րու թյան ար դյուն քում ըն դուն վող ակ տե րի շր ջա նա կից և 
դրան ցով ա ռա ջա ցող հետևանք նե րի բնույ թից, ին չը նկա տի ու նե նա լով էլ` օ րենս դի րը հս-
տա կո րեն սահ մա նել է, որ Խորհր դի կող մից կա յաց ված ակ տերն այն դեպ քում, ե րբ Խոր-
հուր դը հան դես է գա լիս որ պես դա տա րան, են թա կա չեն բո ղո քարկ ման: Նշ ված ի րա վա-
նոր մե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ գևորգ գյո զա լյա նի կող մից 
հայց վող պա հան ջը են թա կա չէ դա տա րա նի քննու թյա նը:

Միա ժա մա նակ, Վե րաքննիչ դա տա րանն ար ձա նա գրել է նաև, որ հան րային ի րա վա-
հա րա բե րու թյուն նե րը ձևա վոր վում, ծա գում են վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց-
քում, հետևա բար վար չա կան դա տա րա նին ը նդ դա տյա են այն գոր ծե րը, ո րոնք ար դյունք 
են վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման, մինչ դեռ Խորհր դի գոր ծո ղու թյուն նե րում վար չա-
րա րու թյուն առ կա չէ, հետևա բար ա նի մաստ է խո սել նշ ված վե ճի` հան րային ի րա վա հա-
րա բե րու թյու նից ծա գե լու մա սին: Խորհր դի` դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու հար ցե րը քննար կե լու հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյու նը են թա կա 
չէ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան` վե րը նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյամբ։ Վե րո շա րա դրյա լի 
ար դյուն քում պարզ է դառ նում, որ փաս տա բան գևորգ գյո զա լյա նի կող մից ներ կա յաց ված 
հայ ցը են թա կա չէ վար չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը 16.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ գևորգ գյո զա լյա նի բե րած 
վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ րել է:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 18.12.2012 թվա կա նին կա յաց րած թիվ ՍԴՈ-1063 
ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 2-րդ կե տով սահ մա նել է, որ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը` նույն 
ո րոշ ման մեջ ներ կա յաց ված սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյան շր ջա նակ նե րում, 
հա մա ձայն ո րի` Խորհր դի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վը պար տա վոր է ան ձի դի մու մը 
մեր ժե լու դեպ քում ող ջա միտ ժամ կե տում իր պա տաս խա նում հիմ նա վո րել վա րույթ չհա րու-
ցե լու պատ ճառ նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հա մա դրե լով վե րը նշ ված վեր լու ծու թյու նը և սույն գոր ծի 
փաս տե րը, գտ նում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը 06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը մեր ժե-
լու մա սին» ո րոշ մամբ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը չի 
կի րա ռել ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 ո րոշ ման 
եզ րա փա կիչ մա սի 2-րդ կե տով սահ ման ված սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյան 
շր ջա նակ նե րից դուրս:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
դա տա րա նի դիր քո րո շու մը, վե րա բե րե լով ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 
մա սի 2-րդ կե տի սահ մա նա դրաի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը, չի ամ րա գրում դա տա կան 
պրակ տի կա յում այդ դրույ թի սխալ կամ հա կա սա կան մեկ նա բան ման վե րա բե րյալ դիր քո-
րո շում: 

Այս պես, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 
ո րոշ մամբ ար ձա նա գրել է, որ գևորգ գյո զա լյա նը նախ բարձ րաց նում է Խորհր դի կար-
գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լը մեր ժե լիս 
այդ պի սի մեր ժու մը պատ ճա ռա բա նե լու պար տա կա նու թյուն օ րենսդ րո րեն չնա խա տե սե-
լու խն դիր: Մինչ դեռ, ա ռաջ քաշ ված խն դիրն ուղ ղա կի ո րեն չի վե րա բե րում ՀՀ դա տա կան 
օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տի դրույ թին, քա նի որ վեր ջինս, և ը նդ հան-
րա պես նշ ված հոդ վա ծի ո ղջ 5-րդ մա սը, սահ մա նում է կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու-
ցե լու ա ռիթ նե րը, այլ ոչ թե այդ վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու կար գը կամ հնա րա վո րու-
թյու նը:
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Վե րոն շյա լի լույ սի ներ քո Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը կի րա ռել է 
ոչ թե Խորհր դի կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից ան ձի ներ կա յաց րած դի մու մը 
մեր ժե լու դեպ քում ող ջա միտ ժամ կե տում իր պա տաս խա նում վա րույթ չհա րու ցե լու պատ-
ճառ նե րը հիմ նա վո րե լու պար տա կա նու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան շր ջա-
նակ նե րում, այլ նշ ված նոր մի վկա յա կո չու մը (կի րա ռու մը) նպա տակ է հե տապն դել միայն 
բա ցա հայ տել դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա-
մար կար գա պա հա կան վա րույթ հա րու ցե լու ան հրա ժեշտ ա ռիթ նե րը, այն է` ան ձի դի մու մը, 
ի սկ այդ պի սի մեկ նա բա նու թյամբ կի րառ ման դեպ քում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի 
18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 ո րոշ ման ու ժով ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 155-րդ հոդ-
վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյա նը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև նշել, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա-
տա րա նը Խորհր դի ո րո շում նե րի դա տա կան կար գով բո ղո քարկ ման (դա տա րան նե րի վե-
րահս կո ղա կան լիա զո րու թյան) ար գել քը հա մա րել է ի րա վա չափ: Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
ևս եզ րա կաց րել է, որ Խորհր դի` դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու հար ցե րը քննար կե լու հետ կապ ված գոր ծու նե ու թյու նը են թա կա չէ դա տա կան 
վե րահս կո ղու թյան: Այ սինքն` այդ հար ցում ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նի և սույն գոր-
ծով դա տա րան նե րի դիր քո րո շում նե րը նույնն են: 

Այս պես, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը 18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 
ո րոշ մամբ ար ձա նա գրել է, որ այն դեպ քում, ե րբ օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե-
րը ներ կա յաց ված են որ պես կա ռու ցա կար գային ի նս տի տուտ ներ, ա պա դա տա կան իշ խա-
նու թյունն ա ռանձ նաց վել է իր գոր ծառ նա կան դե րով: Այ սու հան դերձ, սահ մա նա դրո րեն 
դա տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում Խոր հուր դը դիտ վում է որ պես այդ հա մա կար գի 
գոր ծառ նա կան ար դյու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու հար ցում իր սահ մա նա դրա կան հս-
տակ գոր ծա ռույթ ներն ու նե ցող ու ան կախ գոր ծող հա մա կարգ:

ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը գտել է, որ այս հա մա կարգն ամ բող ջա կան է` իր 
գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րու մը ներ հա մա կար գային կա յու նու թյան ու ար դյու նա վե տու թյան 
ա պա հով ման տե սան կյու նից ե րաշ խա վո րե լու հար ցում: Այն դուրս չի գա լիս դա տա վո րի 
պաշ տո նա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը, նրա ծա ռայո ղա կան պի տա նե լի-
ու թյու նը գնա հա տե լու սահ մա նա դրա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րից, 
ի նչն այս նոր մի բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է: Այս հար ցում դա տա րան նե րին վե րահս կո-
ղա կան լիա զո րու թյուն վե րա պա հե լը կի մաս տազր կեր Խորհր դի գո յու թյունն ը նդ հան րա-
պես` որ պես դա տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում ի նք նու րույն ու սահ մա նա դրո րեն բա-
ցա ռա պես ի րեն վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն ի րա կա նաց նող ան կախ մարմ նի: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 158-րդ հոդ վա ծի` սույն գոր ծով վի ճարկ-
վող 1-ին մա սի այն սահ ման մա նը, հա մա ձայն ո րի` դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցե րը քննե լիս Խոր հուր դը գոր ծում է որ պես դա տա-
րան, ա պա ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը գտել է, որ «գոր ծում է որ պես դա տա րան» 
եզ րույ թի ա ռն չու թյամբ նկա տի պետք է ու նե նալ Խորհր դի գոր ծու նե ու թյան կար գը, այլ ոչ 
թե նրա` որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող դա տա րա նի գոր ծառ նա կան դե րը:

Միա ժա մա նակ, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րանն ար ձա նա գրել է, որ օ րենսդ րա-
կան զար գա ցում նե րը, ել նե լով նաև սույն ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր-
քո րո շում նե րից, կա րող են ա ռա վել հս տակ դարձ նել «գոր ծում է որ պես դա տա րան» եզ րույ-
թը` նկա տի ու նե նա լով, որ որ պես ան կախ մար մին, ո րի գոր ծա ռույթ նե րը կան խո րոշ ված 
են սահ մա նա դրա կան մա կար դա կով, դա տա վո րի պաշ տո նա կան պար տա կա նու թյան կա-
տար մանն ա ռնչ վող հար ցե րը քննու թյան առ նե լիս նրա ի սկ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան ե րաշ խիք նե րից ել նե լով` Խոր հուր դը գոր ծում է հար ցի քննարկ ման դա տա րա նին բնո-
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րոշ ըն թա ցա կար գով: Օ րենս դի րը կա րող է նաև քննու թյան ա ռար կա դարձ նել այդ մարմ նի 
գոր ծու նե ու թյան ա ռան ձին կա նո նա կարգ ման խն դի րը` ու շա դրու թյուն դարձ նե լով վեր ջի-
նիս սահ մա նա դրա կան գոր ծա ռույթ նե րին ներ դաշ նակ հար ցե րի քննարկ ման կա նո նա կար-
գային լու ծում նե րին` նկա տի ու նե նա լով, որ Խորհր դի ո րո շում նե րը դա տա կան կար գով բո-
ղո քար կե լի չեն: Է ա կան է նաև կար գա պա հա կան հանձ նա ժո ղո վի և Խորհր դի հայե ցո ղա-
կան սահ ման նե րի օ րենսդ րա կան ա ռա վել հս տա կե ցու մը: 

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նա դրա կան դա տա րա նը գտել է, որ նշ ված ե րաշ խիք նե րի առ-
կա յու թյան պայ ման նե րում և Խորհր դի սահ մա նա դրաի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա-
բե րյալ վե րո շա րա դրյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի շր ջա նակ նե րում ՀՀ դա տա կան 
օ րենսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված Խորհր դի ո րո շում նե րի դա տա կան 
կար գով բո ղո քարկ ման ար գելքն ի րա վա չափ է:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ սահ մա նա դրա կան 
դա տա րա նի 18.12.2012 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1063 ո րո շու մը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ 
Վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի «Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը վե րա-
նայե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 118.15-րդ, 118.17-րդ և 134-րդ հոդ ված նե րով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 204.30-րդ, 204.33-րդ և 204.38-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. գևորգ գյո զա լյա նի` ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 06.04.2012 թվա կա նի 

«Բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը նոր հան գա ման քի հիմ քով վե րա նայե լու վե րա բե րյալ 
բե րած վճ ռա բեկ բո ղո քը մեր ժել:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1178/05/13
դա տա րա նի ո րո շում 2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1178/05/13
Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Բա բա յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ 
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Ա. ԲԱր ՍԵղՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի օ գոս տո սի 07-ին,
քննար կե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.05.2013 թվա կա նի «Վե-

րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Մագ դա Ե ղիա զա րյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան` Մագ դա Ե ղիա զա րյա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ 

կա ռա վա րու թյան 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գի-
տա կան աս տի ճա նաշ նորհ ման կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 327 ո րոշ մամբ 
հաս տատ ված «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գի տա կան աս տի ճա նաշ նորհ ման կա-
նո նա կարգ»-ի (այ սու հետ` կա նո նա կարգ) 31-րդ կե տի դրույթ նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` կ. Ա վե տի սյան, դա տա վոր-
ներ` Ա. Դար բի նյան, կ. Բաղ դա սա րյան, Ռ. Խան դա նյան, Ա. Հա րու թյու նյան) (այ սու հետ` 
Դա տա րան) 28.02.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
21.05.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Մագ դա Ե ղիա զա րյա նի վե րաքննիչ բո ղո քը մերժ վել է, և 
Դա տա րա նի 28.02.2013 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մագ դա Ե ղիա զա րյա նը:
Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 3-րդ, 5-րդ, 18-րդ, 19-րդ 

հոդ ված նե րը, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-
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թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 72-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-
սը, 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 24-րդ գլու խը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նել է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը վկա յա կո չել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, ը ստ ո րի` նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը դա տա կան կար-
գով վի ճար կե լու հա մար սահ ման ված է ե ռամ սյա ժամ կետ, ի նչ պես նաև նույն հոդ վա ծի 
1-ին մա սը, ո րը սահ մա նում է մեկ նար կային այն կե տը, ո րից սկ սած ե ռամ սյա ժամ կե տում 
բեր ված հայ ցը պետք է ըն դուն վի դա տա րա նի վա րույթ: Օ րենս դիրն այդ մեկ նար կի հա մար 
բա վա րար հիմք է հա մա րել ան ձի կող մից «հա մա րե լը», որ այդ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տե րով խախտ վել են իր ի րա վունք նե րը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-
քի 24-րդ գլ խում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը վի ճար կե լու հայ ցա դի մում նե րին ներ կա-
յաց վող հա տուկ վա վե րա պայ ման ներ ա ռանձ նաց ված չեն, այդ թվում` դի մող նե րի (հայց-
վոր նե րի) վրա պար տա կա նու թյուն դր ված չէ դա տա րա նին ուղղ ված դի մու մում (հայ ցում) 
հիմ նա վո րում շա րա դրել, որ վեր ջինս «հա մա րում» է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տով 
խախտ վել են իր ի րա վունք նե րը: Օ րենս դի րը, «հա մա րում» եզ րույ թը գոր ծա ծե լով հայ-
ցի ըն դու նե լու թյան հա մար, բա վա րար հիմք է սահ մա նել ան ձի սուբյեկ տիվ ըն կա լումն իր 
ի րա վունք նե րը խախտ ված լի նե լու հա մար` դրա նով դի մու մի ըն դու նե լու թյան հա մար սահ-
մա նե լով ցածր շեմ:

Դա տա րա նը և Վե րաքննիչ դա տա րա նը խնդ րո ա ռար կա դրույ թից դուրս են թո ղել 
ան ձի սուբյեկ տիվ ըն կա լումն ար տա հայ տող «հա մա րում է» եզ րույ թը:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նոր մա տիվ 
դրույթ ներն ան ձանց ի րա վունք նե րին մի ջամ տում են միջ նոր դա վոր ված` վար չա կան ակ տե-
րի մի ջո ցով, և քա նի դեռ չկա վար չա կան ա կտ կամ այդ պի սի վար չա կան ա կտ ըն դուն վե լու 
(տե ղի ու նե նա լու) նա խա դրյալ, ա պա նոր մա տիվ դրույթ ներն ան ձանց ի րա վունք նե րին չեն 
մի ջամ տում: Ո ւս տի, այդ դրույթ նե րի ի րա վա չա փու թյու նը դա տա կան կար գով վի ճար կե լու 
գոր ծե րով ան ձը չու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն: Միև նույն ժա մա նակ, քա նի դեռ 
չի վե րաց վել ան վա վեր (առ ո չինչ) ճա նաչ ված նոր մի հի ման վրա ըն դուն ված ան հա տա կան 
ի րա վա կան ակ տը, այն շա րու նա կում է մի ջամ տել ան ձի ի րա վունք նե րին: Այս սկզ բունքն 
ամ րագր ված է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 140-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի 
ի րա վա կար գա վոր մամբ:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի դա տա կան կար-
գով վի ճար կե լու հա մար սահ ման ված ե ռամ սյա ժամ կե տի սկզ բի հաշ վար կը պետք է կա-
տար վի հետևյալ կերպ` այն դեպ քե րում, ե րբ ան ձը հիմ քեր ու նի սպա սե լու, որ ըն դուն վե լու 
է վար չա կան ա կտ, և հա մա րում է, որ նոր մե րը, ի կա տա րումն ո րոնց պետք է ըն դուն վի 
սպաս վող վար չա կան ակ տը, հա կա սում են ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող 
ի րա վա կան ակ տի, ա պա այդ պի սի հիմ քեր ծա գե լու պա հից նա ձեռք է բե րում գոր ծի ա ռն-
չու թյամբ ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի կար գա վի ճակ: Ի սկ այն դեպ քե-
րում, ե րբ վար չա կան ակ տի (ո րո շում, գոր ծո ղու թյուն, ան գոր ծու թյուն) ի րա վա չա փու թյու նը 
դա տա կան ստուգ ման ա ռար կա է դար ձել, և դա տա րա նը վար չա կան ակ տը գնա հա տել է 
են թաօ րենսդ րա կան և/ կամ գե րա տես չա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րին հա մա-
պա տաս խա նող, ա պա ան ձը վեր ջին նե րիս ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու` գոր ծի ա ռն-
չու թյամբ ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի կար գա վի ճակ ձեռք է բե րում 
վար չա կան ա կտն ի րա վա չափ ճա նա չած դա տա կան ա կտն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լու 
պահից:
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Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի թիվ 
ՎԴ/2450/05/11 վար չա կան գոր ծով 20.12.2011 թվա կա նին կա յաց րած վճ ռով մերժ վել է դրա 
հիմ քում ըն կած Մագ դա Ե ղիա զա րյա նի հայ ցը և ի րա վա չափ է ճա նաչ վել ԲՈՀ-ի կող մից 
այդ գոր ծով ի րա կա նաց ված ո ղջ վար չա րա րու թյու նը, այդ թվում` ԲՈՀ-ի կող մից Մագ դա 
Ե ղիա զա րյա նի ա տե նա խո սու թյունն իր ը նտ րու թյամբ փոր ձաքննու թյան հանձ նե լը: Նշ-
ված վճի ռը և ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի նույն գոր ծով կա յաց ված 20.09.2012 
թվա կա նի ո րոշ ման մեջ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ներն օ րի նա կան ու-
ժի մեջ են մտել Վճռա բեկ դա տա րա նի 21.11.2012 թվա կա նի ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ 
մտ նե լու պա հից` 11.12.2012 թվա կա նից, և հայ ցը Դա տա րան է ներ կա յաց վել նշ ված ո րո շու-
մը փոս տով` 11.12.2012 թվա կա նին ստա նա լուց հե տո ե ռամ սյա ժամ կե տի պահ պան մամբ` 
20.02.2013 թվա կա նին:

Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի` դա տա վա րա կան նոր մե րին 
տված մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ Մագ դա Ե ղիա զա րյա նը 2010 թվա կա նի հոկ տեմ-
բեր ամ սից ե ռամ սյա ժամ կե տում կա րող էր հայց ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 
ԲՈՀ-ի լիա զո րու թյուն ներն ամ րա գրող հնա րա վոր բո լոր նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տերն 
ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, և դրան ցից մե կի ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում հայց 
ներ կա յաց նել Դա տա րան` այն վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով, ո րն 
ըն դուն վել էր ան վա վեր ճա նաչ ված նոր մի կի րառ մամբ` վար չա կան ա կտն ան վա վեր ճա-
նա չե լու պա հան ջով հայ ցը վա րույթ ըն դու նե լու ան հրա ժեշտ վա վե րա պայ ման նե րի հաղ թա-
հար մամբ: Նշ վա ծը հա կա սում է ար դար դա տաքննու թյան, ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 
ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ի րա վունք նե րի է ու թյա նը:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն փաս տը, որ վար չա կան մար մին 
հան դի սա ցող ԲՈՀ-ը ոչ վար չա կան ակ տում, ոչ էլ Մագ դա Ե ղիա զա րյա նի կամ մաս նա գի-
տա կան խորհր դի հետ վա րած իր թղ թակ ցու թյան մեջ չի վկա յա կո չել որևէ նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ա կտ կամ հոդ ված:

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ 
դա տա րա նի 21.05.2013 թվա կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» և Դա տա րա նի 
28.02.2013 թվա կա նի «Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շում նե րը:

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը պայ մա նա վո րում է ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րագր ված նոր-
մի միա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: Մաս նա վո րա պես` այդ 
նպա տա կով Վճռա բեկ դա տա րա նը կարևո րում է դրա նում նշ ված՝ վար չա կան դա տա րան 
դի մե լու ե ռամ սյա ժամ կե տը հաշ վար կե լու հա մար ե լա կե տային պա հը ո րո շե լու խնդ րի լու-
ծու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
օ րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծում նշ ված նոր մա տիվ ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե-
լու վե րա բե րյալ հայ ցա դի մում կա րող է ներ կա յաց վել ՀՀ վար չա կան դա տա րան այդ ակ-
տե րով դի մո ղի ի րա վուն քի խախ տու մից հե տո ե ռամ սյա ժամ կե տում: Այ սինքն՝ օ րենս դի-
րը ե ռամ սյա ժամ կե տի հոս քի հա մար ե լա կե տային պահ է դի տում վի ճարկ վող նոր մա տիվ 
ակ տով շա հագր գիռ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման պա հը: Հետևա բար, վե րո հի շյալ ի րա վա-
կան խնդ րի լուծ ման նպա տա կով կարևոր վում է վի ճարկ վող նոր մա տիվ ակ տով ի րա վուն-
քի խախտ ման պա հի ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 
հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վունք ու նի յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան 
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կամ ի րա վա բա նա կան ան ձ, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց  վար չա կան ակ տե րով, 
գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ` խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող 
են խախտ վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյամբ, մի ջազ գային 
պայ մա նա գրե րով, օ րենք նե րով և այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը 
և ա զա տու թյուն նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն` նոր մա տիվ ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով  վար-
չա կան  դա տա րան կա րող է դի մել յու րա քան չյուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան-
ձ, ե թե հա մա րում է, որ այդ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով խախտ վել են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա դրու թյան 2-րդ գլ խում, մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե-
րին և ա զա տու թյուն նե րին վե րա բե րող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րով, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րում ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րը:

Նշ ված նոր մե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օ րենս դի րը չի նա խա տե-
սում նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը «in abstracto» վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն: 
Այ սինքն` ի րա վուն քը խախ տող նոր մա տիվ ակ տի գոր ծո ղու թյան փաստն ի նք նին դեռևս 
բա վա րար չէ նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար: Ա նհ րա ժեշտ է, որ 
այդ նոր մա տիվ ակ տը կի րառ ված լի նի տվյալ ան ձի նկատ մամբ` ի վնաս ի րեն: Սրա նից 
բխում է, որ ան ձի ի րա վա կան շա հը տվյալ նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար-
կե լու հար ցում ծա գում է, տվյալ ան ձն օ ժտ վում է նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի-
ճար կե լու ի րա վա սու թյամբ այդ ակ տի` իր նկատ մամբ կի րառ վե լու ու ժով: Այլ կերպ` անձն 
ի րա վա սու է վի ճար կե լու իր ի րա վուն քը են թա դրա բար խախ տող նոր մա տիվ ակ տի ի րա-
վա չա փու թյունն այն դեպ քում, ե րբ այդ նոր մա տիվ ակ տի հի ման վրա վար չա կան մար մինն 
իր վե րա բե րյալ ըն դու նել է վար չա կան ա կտ, իր նկատ մամբ կա տա րել է գոր ծո ղու թյուն, 
դրսևո րել ան գոր ծու թյուն, և ին քը հա մա րում է, որ իր ի րա վուն քի խախտ ման փաս տը պայ-
մա նա վոր ված է դրա հիմ քում ըն կած նոր մա տիվ ակ տի ոչ ի րա վա չա փու թյամբ: Հետևա-
բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
136-րդ հոդ վա ծում նշ ված` ի րա վուն քի խախտ ման պա հը ո րոշ վում է ը ստ այդ նոր մա տիվ 
ակ տի` ան ձի նկատ մամբ կի րառ ման պա հի, այն է` այդ նոր մա տիվ ակ տի հի ման վրա վար-
չա կան ակ տի ըն դուն ման, գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) կա տար ման պա հի: 

Ինչ վե րա բե րում է այն հար ցին, թե ան ձը որ պա հից սկ սած կա րող է ի րաց նել իր 
նկատ մամբ կի րառ ված նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու իր ի րա վուն-
քը, ա պա այս ա ռն չու թյամբ Վճռա բեկ դա տա րանն ան հրա ժեշտ է հա մա րում բա ցա հայ տել 
օ րենսդ րի այն տրա մա բա նու թյու նը, ո րն ըն կած է վար չա կան ակ տի դա տա կան կար գով 
բո ղո քարկ ման կար գի հիմ քում: 

Այս պես, «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի 59-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գրա վոր վար չա կան ակ տը, ըն դու նու մից հե-
տո` ե ռօ րյա ժամ կե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաս նա կից նե րին: Չնա յած նրան, որ 
օ րենս դի րը վար չա կան մարմ նին պար տա վո րեց նում է նշ ված ժամ կե տում վար չա կան ակ-
տը հանձ նել վա րույ թի մաս նա կից նե րին, այ նուա մե նայ նիվ, նկա տի ու նե նա լով գործ նա-
կա նում նշ ված պա հան ջը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը` 
օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի հոս քը պայ մա-
նա վո րել է ոչ թե վար չա կան ակ տի ըն դուն ման, այլ այդ ակ տը վա րույ թի մաս նա կից նե րին 
հանձ նե լու, ի րա զե կե լու հան գա ման քով: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 71-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցը  դա տա րան կա-
րող է ներ կա յաց վել՝ վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում եր կամ սյա ժամ կե տում`   վար չա կան ակ-
տի ու ժի մեջ մտ նե լու պա հից, ի սկ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-
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թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան ա կտն ու ժի մեջ է 
մտ նում այդ ակ տի ըն դուն ման մա սին ի րա զե կե լուն հա ջոր դող օր վա նից: 

Օ րենսդ րի նշ ված տրա մա բա նու թյու նը բխում է ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյան (դա տա կան և վար չա կան կար գով) ար դյու նա վե տու թյու նը ե րաշ խա վո-
րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից: Մաս նա վո րա պես` ան ձի ի րա վունք նե րի ար դյու նա վետ ի րա-
վա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նրա հա մար փաս տա ցի-
ո րեն ե րաշ խա վո րել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 
ո ղջ ժամ կե տից օ գտ վե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյուն: Նշ ված ի րա վա կար գա վո րու մը լու-
ծում է այդ խն դի րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-
վուն քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը ե րաշ խա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ և օ րենսդ րի վե րո հի-
շյալ տրա մա բա նու թյամբ, գտ նում է, որ նոր մա տիվ ակ տե րի վի ճարկ ման պա րա գա յում ևս 
ան ձի` դա տա րան դի մե լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի հոս քը պետք է սկս վի այն պա-
հից, ե րբ ին քը տե ղե կա ցել է իր նկատ մամբ տվյալ նոր մա տիվ ակ տի կի րառ ման մա սին: 

Այս պի սով, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 136-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ե ռամ սյա ժամ կե տի հաշ վարկ ման 
հա մար որ պես ե լա կետ պետք է հիմք ըն դուն վի այն պա հը, ե րբ շա հագր գիռ ան ձը տե ղե-
կա ցել է վի ճարկ վող նոր մա տիվ ակ տի՝ իր նկատ մամբ կի րառ վե լու մա սին:

Դա տա րանն իր` հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին 28.02.2013 թվա կա նի ո րոշ-
մամբ ե ռամյ սա ժամ կե տի հոսքն սկս ված է հա մա րել 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սից: 
Այս ա ռն չու թյամբ ո րոշ ման մեջ, մաս նա վո րա պես, նշ ված է. «Սույն հայ ցա դի մու մում վկա-
յա կոչ ված փաս տարկ նե րի հի ման վրա պետք է եզ րա հան գել, որ Մագ դա Ե ղիա զա րյա նը 
ող ջամ տո րեն իր ի րա վուն քի են թա դրյալ խախտ ման մա սին տե ղյակ է ե ղել ա ռն վազն 2010 
թվա կա նի հոկ տեմ բեր ամ սից, քա նի որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գի տա կան 
աս տի ճա նաշ նորհ ման կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1997 
թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի թիվ 327 ո րոշ մամբ հաս տատ ված կա նո նա կար գի 31-րդ կե տով 
սահ ման ված հայե ցա կար գե րի հաշ վառ մամբ ՀՀ բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ նա-
ժո ղո վը (ԲՈՀ) մաս նա գի տա կան խորհր դին հաս ցե ագր ված 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
14-ի թիվ 413-02 գրու թյամբ հայտ նել է, որ չի կա րող հաս տա տել մաս նա գի տա կան խորհր-
դի ո րո շու մը …»:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, ի րա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի մո տե ցու մը, խնդ րի 
ա ռն չու թյամբ, մաս նա վո րա պես, իր 21.05.2013 թվա կա նի ո րոշ ման մեջ նշել է հետևյա լը. 
«Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղո վը 
դեռևս 14.10.2010թ. թիվ 413-02 գրու թյամբ՝ ուղղ ված թիվ 027 մաս նա գի տա կան խորհր դին, 
հայտ նել է, որ ԲՈՀ-ը չի կա րող հաս տա տել 027 մաս նա գի տա կան խորհր դի ո րո շու մը …, 
այ սինքն՝ վի ճարկ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ ման ար դյուն քում տվյալ դեպ-
քում ան ձի ի րա վունք նե րի հա մար հետևանք նե րը վրա են հա սել ա ռն վազն 2010 թվա կա նի 
հոկ տեմ բեր ամ սին …»:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե-
րը, գտ նում է, որ և՛ Դա տա րա նը, և՛ Վե րաքննիչ դա տա րա նը սխալ են գնա հա տել և ո րո շել 
այն ե լա կե տային պա հը, ո րից սկս վում է ե ռամ սյա ժամ կե տի հոս քը: Վեր ջին ներս գտել են, 
որ հայց վորն իր ի րա վունք նե րի են թա դրյալ խախտ ման մա սին տե ղյակ է դար ձել ԲՈՀ-ի 
14.10.2010 թվա կա նի թիվ 413-02 գրու թյու նից` հաշ վի չառ նե լով այն հան գա ման քը, որ դրա-
նում մատ նանշ ված չէ գրու թյան հա մար հիմք հան դի սա ցած վի ճարկ վող ո րո շու մը: Նշ ված 
գրու թյու նից պարզ չէ, որ ԲՈՀ-ի կող մից խորհր դի ո րո շու մը չհաս տա տե լու հա մար հիմք 
հան դի սա ցած փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը տր վել է ի կա տա րումն ՀՀ կա ռա վա-
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րու թյան վի ճարկ վող ո րոշ ման պա հանջ նե րի: Հետևա բար, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ այդ գրու թյամբ հայց վո րը չէր կա րող տե ղե կաց ված լի նել իր նկատ մամբ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի թիվ 327 ո րոշ ման կի րառ ման մա սին: 

Այ դու հան դերձ, գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից հետևում է, որ ՀՀ կա ռա-
վա րու թյան 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի թիվ 327 ո րոշ ման` իր նկատ մամբ կի րառ ման 
մա սին հայց վո րը տե ղյակ է ե ղել դեռևս ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում թիվ ՎԴ/2450/05/11 
վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում: Այդ մա սին են վկա յում նշ ված գոր ծով հայ ցա դի-
մու մի, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 20.12.2011 թվա կա նի վճ ռի, հայց վո րի վե րաքննիչ բո ղո-
քի, ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 20.09.2012 թվա կա նի ո րոշ ման բո վան դա կու-
թյու նը: ՀՀ վար չա կան դա տա րանն իր 20.12.2011 թվա կա նի վճ ռով, ի թիվս այլ նի, կի րա ռել 
է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի թիվ 327 ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
կա նո նա կար գի 31-րդ կե տը (գ. թ. 55): Ա վե լին, վե րաքննիչ բո ղո քում հայց վո րը փաս տար-
կել է նաև, որ Դա տա րա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1997 թվա կա նի օ գոս տո սի 08-ի թիվ 327 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված կա նո նա կար գը կի րա ռե լուց ա ռաջ պար տա վոր էր գնա հա տել 
դրա՝ օ րեն քին հա մա պա տաս խա նու թյու նը: Նշ ված փաս տար կու մը ևս վկա յում է, որ հայց-
վո րը դեռևս վե րաքննիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լիս ոչ միայն ի րա զեկ ված է ե ղել իր նկատ մամբ 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան վի ճարկ վող ո րոշ ման, այդ թվում նաև՝ վի ճարկ վող 31-րդ կե տի կի-
րառ ման մա սին, այլ նաև նրա մոտ հա մոզ մունք է ձևա վոր ված ե ղել նշ ված են թաօ րենսդ-
րա կան ակ տի են թա դրյալ ոչ ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ:

Հիմք ըն դու նե լով իր վե րո հի շյալ ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը և հաշ վի առ նե լով, որ 
դեռևս ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում թիվ ՎԴ/2450/05/11 վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն-
թաց քում հայց վորն ի րա զեկ ված էր իր նկատ մամբ վի ճարկ վող ո րոշ ման կի րառ ման փաս-
տի մա սին, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 20.12.2011 թվա կա նի վճ ռով իր նկատ մամբ կի-
րառ վել է այդ ո րոշ ման վի ճարկ վող դրույ թը, ի նչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով, որ նշ ված 
վճ ռի դեմ ուղղ ված իր վե րաքննիչ բո ղո քում հայց վո րը բարձ րաց րել է վի ճարկ վող ո րոշ ման 
ի րա վա չա փու թյան խն դի րը, Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ որ պես իր նկատ մամբ 
այդ ո րոշ ման կի րառ ման մա սին տե ղե կաց ված լի նե լու և հետևա բար ե ռամ սյա ժամ կե տի 
հաշ վարկ ման հա մար ե լա կե տային պահ պետք է դի տար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
20.12.2011 թվա կա նի վճիռն հայց վո րի կող մից ստա նա լու պա հը: Այդ պա հից սկ սած հայց-
վո րը կա րող էր ի րաց նել իր ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ը նդ դեմ վի ճարկ վող 
ո րոշ ման՝ դրա ի րա վա չա փու թյու նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ գլ-
խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան վի ճար կե լու մի ջո ցով: Մինչ դեռ, հայց վո րը, չօգտ վե-
լով իր ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան նշ ված մի ջո ցից, բա վա րար վել է վե րաքննիչ բո ղո քում 
փաս տար կե լով, որ Դա տա րա նը պար տա վոր էր վի ճարկ վող են թաօ րենսդ րա կան ակ տը 
կի րա ռե լուց ա ռաջ գնա հա տել դրա ի րա վա չա փու թյու նը: Այս ա ռն չու թյամբ Վճռա բեկ դա-
տա րա նը պաշտ պա նու թյան նման մի ջո ցը պատ շաճ պաշտ պա նու թյան մի ջոց չի հա մա րում, 
քան զի նախ՝ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է հայ ցի հիմ քով և ա ռար կայով, ե րկ րորդ՝ նոր մա-
տիվ ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը կա րող է վի ճարկ վել միայն ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ գլ խի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան ներ կա յաց ված հայ ցա դի-
մու մի հի ման վրա և դրանց ի րա վա չա փու թյու նը կա րող է գնա հատ վել միայն 5 դա տա վո րի 
կազ մով դա տա րա նի կող մից: Այ լա պես, միանձ նյա դա տա վո րի կող մից են թաօ րենսդ րա-
կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վե րա բե րյալ գնա հա տա կա նը կհա մար վի «ոչ օ րի նա կան 
դա տա րա նի» կող մից տր ված գնա հա տա կան:

Փաս տո րեն, հայց վո րը ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վճիռն ստա նա լուց հե տո ար դեն 
ի սկ փոր ձել է ի րաց նել իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ը նդ դեմ են թա դրյալ ոչ ի րա-
վա չափ նոր մա տիվ ակ տի` այդ վճ ռի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բե րե լու շր ջա նակ նե րում, ին չը 
նշա նա կում է, որ հայց վորն ի նքն ի սկզ բա նե գտել է, որ իր ի րա վունք նե րի` նոր մա տիվ ակ-
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տով են թա դրյալ խախտ ման, իր նկատ մամբ այդ ակ տի կի րառ ման մա սին պատ շաճ կեր-
պով տե ղե կա ցել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի վճիռն ստա նա լու պա հից և այդ պա հից էլ 
հա մա րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը խախ տում է իր ի րա վունք նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը, այս պի սով, ար ձա նա գրում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
վճիռն ստա նա լուց հե տո հայց վորն իր տրա մա դրու թյան տակ ու նե ցել է ե րեք ա միս ժա մա-
նակ ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հա մար, սա կայն չի 
ի րաց րել այդ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցից օ գտ վե լու իր հնա րա վո րու թյու նը:

Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Դա տա րա նի 20.12.2011 թվա կա նի վճիռն 
ստա նա լու պա հը որ պես ե ռամ սյա ժամ կե տը հաշ վար կե լու հիմք դի տար կե լու պա րա գա յում 
էլ, այ նուա մե նյա նիվ, հայց վո րը բաց է թո ղել նոր մա տիվ ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար-
կե լու հա մար սահ ման ված ե ռամ սյա ժամ կե տը, ին չը բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգն-
ված հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում հայ ցա դի մու-
մը վե րա դարձ նե լու հիմք է:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմ նա վո րում նե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա-
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով` 
Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը մեր ժել: ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 21.05.2013 թվա-

կա նի «Վե րաքննիչ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին» ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մեջ` սույն 
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ



144

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2431/03/12
դա տա րա նի ո րո շում  2013թ.
Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2431/03/12
Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգ սյան

ՈՐՈՇՈՒՄ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րանի քա ղա քա ցիա կան 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴ կԱրՅԱ ՆԻ
մաս նակ ցու թյամբ դա տա վոր ներ Մ. Դր ՄԵՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ԲԵԼՅԱ ՆԻ
 Ս. ԱՆ ՏՈՆՅԱ ՆԻ 
 Վ. Ա ՎԱ ՆԵՍՅԱ ՆԻ
 գ. ՀԱ կՈԲՅԱ ՆԻ 
 Է. ՀԱՅ րԻՅԱ ՆԻ
 Տ. ՊԵՏ րՈՍՅԱ ՆԻ 
 Ե. ՍՈ ղՈ ՄՈՆՅԱ ՆԻ

2013 թվա կա նի փետր վա րի 22-ին,
քննար կե լով «Ձո րա գյուղ» Ակ-ի (այ սու հետ՝ կոո պե րա տիվ) տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա-

սյա նի վճ ռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի 
ո րոշ ման դեմ ը ստ հայ ցի Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ՝ Քա ղա քա պե տա րան) 
ը նդ դեմ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի՝ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու-
քիա սյա նի կող մից 772.800 ՀՀ դրամ վճա րե լու վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու 
պա հան ջի մա սին, և հա կընդ դեմ հայ ցի՝ Քա ղա քա պե տա րա նի 23.11.2011 թվա կա նի թիվ 
Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐ ԶԵՑ
1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը
Դի մե լով դա տա րան՝ Քա ղա քա պե տա րա նը պա հան ջել է ար ձա կել վճար ման կար գա-

դրու թյուն՝ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի կող մից 772.800 ՀՀ դրամ վճա րե-
լու վե րա բե րյալ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 15.02.2012 թվա կա նին ար ձա կել է վճար ման կար գա դրու-
թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. ծա տու րյան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 
18.05.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի հա կընդ դեմ 
հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մերժ վել է ։

ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 
18.05.2012 թվա կա նի «Հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին» ո րոշ ման 
դեմ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի վե րաքննիչ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ, 
ի սկ 15.02.2012 թվա կա նի վճար ման կար գա դրու թյան դեմ բեր ված բո ղո քը վե րա դարձ վել է ։
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ՀՀ վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքննիչ դա տա րան) 
29.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի վե րաքննիչ 
բո ղո քը մերժ վել է, և Դա տա րա նի 18.05.2012 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու-
ժի մեջ:

Սույն գոր ծով վճ ռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա-
սյա նը: 

Վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:

2. Վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմ նա վո րում նե րը և պա հան ջը
Սույն վճ ռա բեկ բո ղո քը քնն վում է հետևյալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հի շյալ հիմ-

նա վո րում նե րով. 
1. Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա հանջ նե րը, ո րը պետք է կի րա ռեր։
Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վե րաքննիչ դա տա րա նը չի ան դրա դար ձել Ա շոտ Սու քիա սյա նի պատ շաճ ծա նուց ման 

հար ցին և հաշ վի չի ա ռել, որ Ա շոտ Սու քիա սյա նը վճար ման կար գա դրու թյան վե րա բե րյալ 
պատ շաճ ծա նու ցում չի ստա ցել։ 

Ա վե լին, Ա շոտ Սու քիա սյա նը չի ծա նուց վել ՀՀ Դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի 
խորհր դի 21.02.2006 թվա կա նի թիվ 91 ո րոշ մամբ հաս տատ ված «Վ ճար ման կար գա դրու-
թյուն ար ձա կե լու գոր ծե րի վա րույ թի և դրա փաս տաթղ թա վոր ման օ րի նա կե լի կարգ»-ի 
8-րդ կե տի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։

2. Վե րաքննիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
24-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 72-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 8-րդ կե տի պա հանջ նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշ ված պն դու մը պատ ճա ռա բա նում է հետևյալ փաս տարկ նե րով.
Վ ճար ման կա գա դրու թյուն ար ձա կե լու դի մում ներ կա յաց նե լիս դա տա րա նը պար-

տա վոր է ան վե րա պա հո րեն ստու գել՝ ա րդյոք վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հիմք 
հան դի սա ցող վար չա կան ակ տը բո ղո քարկ վում է, թե ո չ։

Ն ման պա րա գա յում դա տա րա նը վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու դի մու մը 
ստա նա լուն պես պար տա վոր էր տես նել, որ վճար ման կար գա դրու թյու նը չի պա րու նա կում 
տե ղե կու թյուն ներ վար չա կան ակ տը, վար չա կան մարմ նի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-
թյու նը վե րա դա սու թյան կար գով բո ղո քար կե լու վե րա բե րյալ, հատ կա պես այն դեպ քում, 
ե րբ կոո պե րա տի վի կող մից 25.01.2012 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը՝ Երևա նի 
քա ղա քա պե տի 23.11.2011 թվա կա նի թիվ Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սին, 26.01.2012 թվա կա նի թիվ ՎԴ/0348/05/12 նույն դա տա րա նի (դա տա վոր Ա. Դար բի-
նյան) ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ։ Ի սկ այդ դեպ քում Դա տա րա նը պար տա վոր էր գոր-
ծե րի վա րույ թը միաց նել մեկ վա րույ թում, ի սկ ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն էլ դի տար կեր 
որ պես հա կընդ դեմ հայց։

Վե րոգ րյա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան՝ սահ մա նե լով 
նոր քննու թյան ծա վա լը։ 

3. Վճռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում նե րը
Քն նե լով վճ ռա բեկ բո ղո քը նշ ված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը 

գտ նում է, ո ր՝ 
1) Վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով ան հիմն է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Վար չա կան 

դա տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել, որ կող մերն ու նե նան հա վաuար հնա րա վո րու թյուն-
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ներ գոր ծի քննու թյան ամ բողջ ըն թաց քում, այդ թվում՝ յու րա քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն-
վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ծա նու ցա-
գրով դա տա կան նիս տի կամ ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
ժա մա նա կի և վայ րի մա սին տե ղե կաց վում են դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը: Նույն 
օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծա նու ցա գրի հանձ նումն ի րա կա նաց-
վում է «Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Փաս տաթղ թե րի հա տուկ ա ռաք ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
հա տուկ ա ռա քում է հա մար վում փոս տով կամ առ ձեռն հանձն մամբ հա տուկ ա ռա քու մը, 
ը նդ ո րում հա տուկ ա ռա քու մը փոս տով տե ղի է ու նե նում միայն փոս տային ազ գային օ պե-
րա տո րի մի ջո ցով: Ի սկ նույն օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ առ ձեռն հանձն-
մամբ հա տուկ ա ռա քու մը հա մար վում է կա տար ված, ե թե ու ղար կո ղի մոտ առ կա են ա ռաք-
ման փա թե թը կազ մող փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը, ո րոնց յու րա քան չյուր է ջը պա րու նա-
կում է ա ռաք ման փա թեթն ըն դու նող ան ձի նշու մը փա թե թի ստաց ման փաս տի և ամ սաթ վի 
վե րա բե րյալ և նրա ստո րա գրու թյու նը, ի սկ ա ռա ջին է ջը՝ նաև ա ռաք ման փա թեթն ըն դու-
նող ան ձի ա նու նը և ազ գա նու նը:

Վե րը նշ ված նոր մե րի վեր լու ծու թյու նից հետևում է, որ ծա նու ցումն ու ղարկ վում է 
պատ վիր ված նա մա կով՝ հանձն ման մա սին ծա նուց մամբ կամ հանձն վում է առ ձեռն (այ-
սու հետ՝ պատ շաճ ձևով): Սա են թա դրում է վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի՝ 
դա տա կան նիս տի կամ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին ի րա զե կե լու կա պակ-
ցու թյամբ դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն վե րը նշ-
ված նոր մե րով նա խա տես ված մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի օգ տա գործ մամբ: Ը նդ ո րում, 
ան կախ ծա նուց ման ե ղա նա կից, ծա նու ցու մը պետք է լի նի այն պի սին, ո րով հնա րա վոր է 
ա պա ցու ցել վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին դա տա կան նիս տի կամ դա տա վա-
րա կան գոր ծո ղու թյան մա սին տե ղե կաց նե լու փաս տը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման-
ված կար գով 20.02.2012 թվա կա նի գրու թյամբ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա-
նին է ու ղար կել 15.02.2012 թվա կա նի թիվ ՎԴ/2431/03/12 վճար ման կար գա դրու թյու նը, Քա-
ղա քա պե տա րա նի հայ ցա դի մու մը՝ կից փաս տաթղ թե րով։ գոր ծում առ կա փոս տային ծա-
նու ցա գրից երևում է, որ վե րը նշ ված վճար ման կար գա դրու թյու նը և Քա ղա քա պե տա րա-
նի հայ ցա դի մումն Ա շոտ Սու քիա սյա նը ստա ցել է 28.04.2012 թվա կա նին, ի սկ հա կընդ դեմ 
հայ ցը ներ կա յաց րել է 16.05.2012 թվա կա նին, այ սինքն՝ օ րեն քով սահ ման ված ե րկ շա բա թյա 
ժամ կե տի խախտ մամբ։ Ո ւս տի, Դա տա րա նը, մեր ժե լով հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը, թույլ չի տվել օ րեն քի խախ տում։

2) Վճռա բեկ բո ղո քը ե րկ րորդ հիմ քով հիմ նա վոր է հետևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
Վճռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ան-

հրա ժեշտ է հա մա րում ան դրա դառ նալ վճար ման կար գա դրու թյան` որ պես վար չա կան դա-
տա վա րա կան ձևի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման նպա տակ նե րին։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 156-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վճար ման 
կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հայ ցա դի մու մը մերժ վում է այն մա սով, ո րով այն չի հա մա պա-
տաս խա նում սույն o րենսգր քի դրույթ նե րին։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 159-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա րա-
նը վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից ան ցում է կա տա րում հայ ցային վա րույ թի, ե թե 
պա տաս խա նո ղը հա կընդ դեմ հայց է ներ կա յաց րել: Այս դեպ քում վճար ման կար գա դրու-
թյու նը վե րա նում է:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 160-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
այն դեպ քում, ե րբ պա տաս խա նո ղի կող մից վճար ման կար գա դրու թյան ստաց ման մա սին 
հե տա դարձ ծա նու ցումն ստա նա լու օր վա նից կամ նույն օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծով սահ-
ման ված կար գով պատ շաճ ծա նու ցու մից հե տո՝ եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում, դա տա րա նը 
հա կընդ դեմ հայց չի ստա նում, ա պա վճար ման կար գա դրու թյունն ստա նում է օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած՝ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի ուժ և են թա կա է հար կա դիր 
կա տար ման:

Վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շում նե րում, ան դրա դառ նա լով վճար ման կար-
գա դրու թյա նը, նշել է, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու վա րույ թը, գտն վե լով ը նդ-
հա նուր դա տա վա րա կան ձևի շր ջա նակ նե րից դուրս, միա ժա մա նակ դա տա վա րա կան ի նք-
նու րույն, հա տուկ և պար զեց ված տե սակ է, ո րը հա րուց վում է հայ ցա դի մու մի հի ման վրա։ 
Վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու գոր ծե րի վա րույ թի ըն թա ցա կար գում միայն հա-
կընդ դեմ հայցն է, որ ար գե լա կում է վճար ման կար գա դրու թյան օ րի նա կան ուժ ստա նա լը 
և հար կա դիր կա տա րու մը, այն է՝ պա տաս խա նո ղը վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման իր ի րա-
վուն քը կա րող է ի րա կա նաց նել հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ե ղա նա կով։

Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճար ման կար գա դրու թյան դա տա վա րա կան 
ձևի կի րառ ման հիմ նա կան հատ կա նի շը վար չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա բռ նա գանձ-
վող գու մա րի ան վի ճար կե լի ու թյունն է: 

Հետևա բար այն դեպ քե րում, ե րբ վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի ժա մա նակ 
ար դեն ի սկ բա ցա կա յում է վար չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա բռ նա գանձ վող գու մա-
րի ան վի ճար կե լի ու թյան հատ կա նի շը, վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի ձևով գու մա րի 
բռ նա գանձ ման հար ցը քնն վել չի կա րող, ի սկ վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հայ-
ցա դի մու մը պետք է մերժ վի կամ ար ձակ ված վճար ման կար գա դրու թյու նը պետք է վե րաց-
վի։ 

Միա ժա մա նակ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճար ման կար գա դրու թյուն ար-
ձա կե լու դեպ քում դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի ան ձի` վար չա կան դա տա րան դի մե լու 
ի րա վուն քի և ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա-
րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա-
ծով նա խա տես ված ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի պա հանջ նե րը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ վար չա կան դա տա վա րու թյան շր-
ջա նակ նե րում ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է ոչ միայն վճար-
ման կար գա դրու թյան վա րույ թի շր ջա նակ նե րում հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լով, այլև 
ան ձի կող մից ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի հի-
ման վրա վար չա կան ակ տը վի ճար կե լով: 

Հետևա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի 
հի ման վրա վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման պա րա գա յում վճար ման կար գա դրու թյան վա-
րույ թի կի րա ռու մը չի բխի ան ձի` դա տա կան կար գով իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
սահ մա նա դրա կան ի րա վուն քից, ի սկ վճար ման կար գա դրու թյան շր ջա նակ նե րում առ կա չի 
լի նի վար չա կան ակ տի և դրա հի ման վրա բռ նա գանձ վող գու մա րի ան վի ճար կե լի ու թյան 
հատ կա նի շը:

Միա ժա մա նակ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ «Մար-
դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա րան դի մե լու ար դյու նա վետ 
ի րա վուն քի ե րաշ խա վո րու մը չի նշա նա կում ըն դա մե նը մի ջամ տու թյան բա ցա կա յու թյուն, 
այլ կա րող է պա հան ջել, որ պե տու թյու նը ձեռ նար կի ո րո շա կի դրա կան քայ լեր այդ ուղ ղու-
թյամբ (տե՛ս, Էյ րին ը նդ դեմ Իռ լան դիայի, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
09.10.1979 թվա կա նի վճի ռը, կե տեր 25-26):
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Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ ան ձի՝ դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա-
վոր ված է ՀՀ Սահ մա նա դրու թյամբ և «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիայով, և դա տա րա նը հայ ցա դի մու-
մի ըն դու նու մը մեր ժե լու հար ցը քննար կե լիս պետք է հաշ վի առ նի, որ հայ ցա դի մու մի ըն դու-
նու մը մեր ժե լու լիա զո րու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, 
ի նչ պես նաև խախտ ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու ի րա վունք նե րի հետ:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ-
բուն քը պա հան ջում է, որ ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում ի րա կա նա նա լի լի նեն և «Մար դու 
ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիայի 6-րդ հոդ վա ծը միշտ կի րառ վի այն պես, որ ա պա հով վի այդ խնդ րի կա տա-
րու մը:

Վճռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման-
նե րում վճար ման կար գա դրու թյու նը վե րա նում է, ե րբ

ան ձը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 158-րդ և 159-րդ հոդ ված նե րով 
սահ ման ված կա գրով հա կընդ դեմ հայց է ներ կա յաց րել,

ան ձը մինչև վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օ րենսգր քի 3-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա վի ճար կում է վճար ման կար գա դրու-
թյան հիմ քում դր ված վար չա կան ակ տը:

Վճռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծից, ո րի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է 
ա պա հո վել, որ կող մերն ու նե նան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ գոր ծի քննու թյան ամ-
բողջ ըն թաց քում, այդ թվում` յու րա քան չյուր կող մին ըն ձե ռել քնն վող գոր ծի վե րա բե րյալ իր 
դիր քո րո շու մը ներ կա յաց նե լու լիար ժեք հնա րա վո րու թյուն: Հա կա ռակ պա րա գա յում ան ձը 
կա րող է ա ռան ձին վի ճար կել վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու հայ ցա դի մու մի հիմ-
քում դր ված վար չա կան ակ տը, սա կայն վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թի պայ ման նե-
րում հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա ներ կա յաց նել իր դիր քո րո շումն այն պա րա գա յում, ե րբ 
վճար ման կար գա դրու թյունն 

ար դեն ար ձակ վել է: Նման ի րա վի ճա կը չի բխում ար դա րա դա տու թյան ար դյու նա վե-
տու թյու նից և հան գեց նում է ան ձի ար դար դա տաքննու թյան ի րա վուն քի խախտ ման:

Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոն շյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը 
Սույն գոր ծով Երևա նի քա ղա քա պետն իր 23.11.2011 թվա կա նի թիվ Վ-38/15 ո րոշ ման 

հի ման վրա դի մել է ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա-
սյա նից 772.800 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու հա մար և պա հան ջել է ար ձա կել վճար ման կար-
գա դրու թյուն: Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի հայ ցա դի մու մը վճար ման կար գա դրու թյուն 
ար ձա կե լու մա սին Դա տա րան մուտք է ե ղել 26.01.2012 թվա կա նին, ո րն էլ բա վա րար վել 
է, և ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 15.02.2012 թվա կա նին ար ձա կել է «Վ ճար ման կար գա-
դրու թյուն» (գ.թ. 19), վճար ման կար գա դրու թյան հե տա դարձ ծա նուց ման հա մա ձայն, կոո-
պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյանն այն ստա ցել է 28.04.2012 թվա կա նին (գ.թ. 21): 
կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նը հա կընդ դեմ հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել 
16.05.2012 թվա կա նին:

Միա ժա մա նակ կոո պե րա տի վը դեռևս 25.01.2012 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ-
կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ը նդ դեմ Երևան հա մայն քի՝ Երևա նի քա ղա քա պե տի 
23.11.2011 թվա կա նի թիվ Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ո րը և 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ (գործ 
թիվ ՎԴ/0348/05/12, դա տա վոր՝ Ա. Դար բի նյան) (գ.թ.43)։
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Դա տա րա նը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 160-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի հի ման վրա մեր ժե լով հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը, պատ ճա ռա բա նել է, 
որ ի նչ պես երևում է կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նի կող մից վճար ման կար-
գա դրու թյան հե տա դարձ ծա նու ցու մից, վեր ջինս այն ստա ցել է 28.04.2012 թվա կա նին: 
Սա կայն, քա նի որ կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նը հա կընդ դեմ հայ ցա դի-
մու մը ներ կա յաց րել է 16.05.2012 թվա կա նին` օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տի խախ մամբ, 
հետևա բար հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը են թա կա է մերժ ման: Բա ցի այդ, Դա-
տա րանն ար ձա նա գրել է, որ 14.05.2012 թվա կա նի աշ խա տան քային օ րը վճար ման կար գա-
դրու թյունն ստա ցել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի ուժ:

Վե րաքննիչ դա տա րա նը 13.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ պատ ճա ռա բա նել է, որ 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 159-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նը վճար ման կար գա դրու թյան վա րույ թից ան ցում է կա տա-
րում հայ ցային վա րույ թի, ե թե պա տաս խա նո ղը հա կընդ դեմ հայց է ներ կա յաց րել։ Այս 
դեպ քում վճար ման կար գա դրու թյու նը վե րա նում է։ Տվյալ դեպ քում բո ղո քա բե րի կող մից 
բո ղո քարկ վում է այն պի սի դա տա կան ա կտ, ո րի գո յու թյունն ուղ ղա կի ո րեն պայ մա նա վոր-
ված է մի ջան կյալ դա տա կան ակ տի վե րաքննու թյան կար գով վե րա նայ ման ար դյուն քից։ 
Այ սինքն, հա կընդ դեմ հայ ցը հան դի սա նա լով վճար ման կար գա դրու թյան օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտ նե լը ար գե լա կող հան գա մանք, դրա ըն դուն մամբ կս տաց վի նախ վճար ման կար-
գա դրու թյունն օ րի նա կան ու ժի մեջ չի մտել, հետևա բար գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տի ուժ չու նի և դրա դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բեր վել չի կա րող, ե րկ րորդ՝ հա կընդ դեմ 
հայ ցի ըն դուն մամբ օ րեն քի ու ժով վճար ման կար գա դրու թյու նը վե րա նում է և հետևա բար 
գո յու թյուն չու նե ցող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքննիչ բո ղոք բեր վել նույն պես չի կա րող։ 
Վե րաքննիչ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ սույն մա սով բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան 
ակ տը, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման»։

Վե րաքննիչ դա տա րա նը, 29.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ մեր ժե լով վե րաքննիչ բո-
ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի վճար ման 
կար գա դրու թյու նը Ա շոտ Սու քիա սյանն ստա ցել է 28.04.2012 թվա կա նին, ի սկ հա կընդ դեմ 
հայ ցը վեր ջինս ներ կա յաց րել է 16.05.2012 թվա կա նին: Նշ վա ծի հի ման վրա Վե րաքննիչ 
դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րա նի ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը հիմ նա վոր են, 
քա նի որ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է այն հան գա ման քը, որ կոո պե րա տի վի 
տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա սյա նը Դա տա րա նի կող մից ար ձակ ված վճար ման կար գա դրու թյու նը 
ստա նա լուց հե տո հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց րել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 160-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ե րկ շա բա թյա ժամ կե տի ա վար-
տից հե տո, այ սինքն՝ վեր ջինս բաց է թո ղել հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, ին-
չի հետևան քով էլ նշ ված վճար ման կար գա դրու թյունն ստա ցել է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած` 
գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի ուժ:

Վե րոն շյա լից հետևում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի և 
29.06.2012 թվա կա նի ո րո շում նե րում Վե րաքննիչ դա տա րա նը հա կա սա կան եզ րա հան-
գում ներ է կա տա րել կապ ված՝ վճար ման կար գա դրու թյան օ րի նա կան ու ժի մեջ լի նե լու 
հան գա ման քի հետ: Վե րաքննիչ դա տա րա նը 13.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նա գրել 
է, որ վճար ման կար գա դրու թյու նը ու ժի մեջ չի մտել, քա նի որ առ կա է հա կընդ դեմ հայ-
ցա դի մում: Այ նու հետև, Վե րաքննիչ դա տա րա նը, հա մա ձայն վե լով Դա տա րա նի եզ րա հան-
գում նե րի հետ, 29.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նա գրել է, որ կոո պե րա տի վը բաց է 
թո ղել հա կընդ դեմ հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը, ին չի հետևան քով էլ նշ ված վճար ման 
կար գա դրու թյունն ստա ցել է օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած` գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տի ուժ:
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Բա ցի այդ, Վե րաքննիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով կոո պե րա տի վը 
դեռևս 25.01.2012 թվա կա նին հայ ցա դի մում է մուտ քա գրել Դա տա րան՝ Երևա նի քա ղա քա-
պե տի 23.11.2011 թվա կա նի թիվ Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին։ 
Նշ ված հայ ցա դի մու մը Դա տա րա նի 26.01.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ 
(գործ թիվ ՎԴ/0348/05/12, դա տա վոր՝ Ա. Դար բի նյան), Երևա նի քա ղա քա պե տա րա նի 
հայ ցա դի մու մը վճար ման կար գա դրու թյուն ար ձա կե լու մա սին Դա տա րան մուտք է ե ղել 
26.01.2012 թվա կա նին, ի սկ Դա տա րա նի 15.02.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձակ վել է վճար-
ման կար գա դրու թյուն, այ սինքն՝ Դա տա րա նը վճար ման կար գա դրու թյունն ար ձա կել է այն 
ժա մա նակ, ե րբ կոո պե րա տի վի հայ ցա դի մու մը՝ Երևա նի քա ղա քա պե տի 23.11.2011 թվա կա-
նի թիվ Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, ար դեն գտն վել է նույն 
դա տա րա նի մեկ այլ դա տա վո րի վա րույ թում։ 

Հիմք ըն դու նե լով վե րոն շյա լը` Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ Երևա նի քա ղա քա-
պե տի 23.11.2011 թվա կա նի թիվ Վ-38/15 ո րո շումն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին 
հայ ցա դի մու մի առ կա յու թյան պայ ման նե րում այդ ակ տի հի ման վրա վճար ման կար գա-
դրու թյուն ար ձակ վել չէր կա րող, քա նի որ տվյալ դեպ քում առ կա չէ վճար ման կար գա դրու-
թյան վա րույ թի այն պի սի հատ կա նիշ, ի նչ պի սին է Երևա նի քա ղա քա պե տի 23.11.2011 թվա-
կա նի թիվ Վ-38/15 ո րոշ ման և դրա հի ման վրա կոո պե րա տի վի տնօ րեն Ա շոտ Սու քիա-
սյա նից 772.800 ՀՀ դրամ բռ նա գան ձե լու պա հան ջի ան վի ճար կե լի ու թյու նը: Այ սինքն` մինչև 
վճար ման կար գա դրու թյան հայ ցա դի մու մի ներ կա յա ցումն ար դեն այդ ակ տի վի ճարկ ման 
հայց է ներ կա յաց վել դա տա րան, որ պի սի հան գա ման քի առ կա յու թյան պա րա գա յում գոր ծի 
քննու թյու նը կա րող էր ի րա կա նաց վել միայն հայ ցային վա րույ թի կար գով:

Միա ժա մա նակ, Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը 
վճար ման կար գա դրու թյան դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քի ըն թաց քի հետ կապ ված հար ցը լու-
ծել է միանձ նյա: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` 
վար չա կան վե րաքննիչ դա տա րա նում գործն ը ստ է ու թյան լու ծող վար չա կան դա տա րա նի 
դա տա կան ակ տի դեմ բո ղոք նե րը քնն վում են կո լե գիալ, ի սկ գործն ը ստ է ու թյան չլու ծող 
(մի ջան կյալ) դա տա կան ակ տե րի դեմ բո ղո քը՝ միանձ նյա, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 
սույն օ րենսգր քով։ 

Նույն օ րենսգր քի 117.10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն`   գործն ը ստ է ու թյան լու-
ծող վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տի դեմ բո ղոք նե րը քնն վում են կո լե գիալ` 3 
դա տա վո րի կազ մով, ի սկ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե-
լու վե րա բե րյալ գոր ծե րով ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը` 5 դա տա վո րի կազ մով։

Վե րոն շյալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան և սույն ո րոշ ման մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա-
մադր ման ար դյուն քում Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում է, որ վճար ման կար գա դրու թյուն-
նե րի դեմ ներ կա յաց ված վե րաքննիչ բո ղոք նե րը, որ պես գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք ներ, են թա կա են քննու թյան կո լե գիալ կազ մով:

Մին դեռ սույն գոր ծի փաս տե րից հետևում է, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նը Դա տա-
րա նի 15.02.2012 թվա կա նի վճար ման կար գա դրու թյան դեմ ներ կա յաց ված բո ղո քը վե րա-
դարձ րել է միանձ նյա կա յաց ված ո րոշ մամբ` ան տե սե լով վե րը նշ ված կա նո նա կար գում-
ները:

Վճռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ը նդ գծել նաև, որ Վե րաքննիչ դա տա րա նի 
կող մից հա կընդ դեմ հայ ցա դի մու մի ըն դու նու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը, տա ռա ցի ի րա-
վա կան մեկ նա բան մամբ ան փո փոխ թող նե լու դեպ քում, սույն ո րոշ ման մեկ նա բա նու թյուն-
նե րի հա մա տեքս տում զր կում է բո ղո քա բե րին իր ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու-
թյան ի րա վուն քից: Նման մո տե ցումն ար դա րաց ված չէ և նվա զեց նում է ար դա րա դա տու-
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թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Մինչ դեռ վեր ջինս պայ մա նա վո րում է այն պի սի մի ջոց նե րի 
կի րա ռում և պայ ման նե րի ստեղ ծում, որ յու րա քան չյուր ան ձ ոչ միայն ի րա վա բա նո րեն, 
այլև գործ նա կա նում հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ի րաց նե լու ան կախ և ա նա չառ դա տա րա նի 
ա ռջև լս ված լի նե լու ի րա վուն քը:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ Վճռա բեկ դա տա րա նը գտ նում 
է, որ գոր ծը պետք է ու ղար կել Վե րաքննիչ դա տա րան՝ սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված 
դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ վե րաքննիչ բո ղո քի պատ շաճ քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով: 

Այս պի սով, սույն վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճռա բեկ դա տա րա նը հա-
մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 118.9-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքննիչ դա-
տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգ րյա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 
118-րդ, 118.9-րդ, 118.15-րդ և 118.17-րդ հոդ ված նե րով` Վճռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ
1. Վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կի ո րեն։ Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե-

րաքննիչ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան՝ 
նոր քննու թյան։

2. Ո րո շումն օ րի նա կան ու ժի մեջ է մտ նում կա յաց ման պա հից և են թա կա չէ բո ղո-
քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն  
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ ` ստորագրություններ



ՀՀ, Երևան, Շարուրի 37/1
հեռ.` (374 10) 465 382, 465 385

էլ.փոստ` info@printinfo.am

Տպագրությունը` օֆսեթ: Թուղթը` օֆսեթ:
Ծավալը` 12 տպ. մամուլ:

Տպաքանակը` 700 օրինակ:


