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«Հարավային Կովկասում իրավական և դատական 
բարեփոխումների համար խորհրդատվություն»

 ծրագիր

Programm “Rechts-und Justizereformberatung im südkaukasus“

Սույն ընտրանին հրատարակվել է Գերմանիայի միջազգային 
համագործակցության ընկերության (GIZ)

օժանդակությամբ

Սույն ընտրանում արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, 

որ արտացոլեն ԳԴՀ կառավարության տեսակետները
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Ժա մա նա կա կից քա ղա քա կիրթ աշ խար հում մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե-

րի և  ա զա տութ յուն նե րի ճա նա չումն  ու պաշտ պա նութ յու նը դար ձել են ողջ մի  ջազ գա յին 

հան րութ յան ա ռա ջըն թաց զար գաց ման նա խա պայ մա նը, հստակ ու ղե նիշն ու ի րա վա կան 

պե տութ յան սկզբունք նե րի կյ ան քի կոչ ման ցու ցա նիշ նե րից մե  կը, իսկ կեն սու նակ ար դա-

րա դա տութ յան հա մա կար գը մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նութ յան 

գլխա վոր ե րաշ խիք նե րից մե կն է:

Մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ված ի րաց ման ու արդ յու նա վետ պաշտ պա-

նութ յան ո լոր տում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) օժտ ված 

է բա ցա ռիկ ա ռա քե լութ յամբ: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, կոչ ված լի նե լով Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տութ յան ի րա վա կան հա մա կար գում ա պա հո վել օ րեն քի մի ա տե սակ 

կի րա ռութ յու նը, իր ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի, այդ 

թվում՝ օ րեն քի մե կ նա բա նութ յուն նե րի մի  ջո ցով ստեղ ծում է մե կ մի աս նա կան ի րա վա կան 

հար թութ յուն այդ օ րենք նե րի տա րաբ նույթ դրույթ նե րի գոր ծո ղութ յան հա մար: Այլ կերպ 

ա սած՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի ր ա մե  նօր յա գոր ծու նեութ յամբ ա պա հո վում է հսկա յա ծա-

վալ ի րա վա նոր մե  րի կան խա տե սե լիութ յու նը և կա յու նութ յու նը՝ նպաս տե լով ի րա վա կան 

ո րո շա կիութ յան ու ի րա վա կան անվ տան գութ յան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը:

Ու րա խութ յամբ պետք է փաս տել, որ տա րեց տա րի արժ ևոր վում է Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի նշա նա կութ յու նը: Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի ո րո շումն  երն այ սօր ար դեն ոչ մի այն ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նեն դա տա կան 

պրակ տի կա յի հա մար, այլև ո րոշ դեպ քե րում օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմք 

են հան դի սա նում՝ արդ յուն քում ձեռք բե րե լով նաև օ րենսդ րա կան գոր ծու նեութ յան հա-

մար կողմն  ո րո շիչ բնույթ:  Հատ կան շա կան է նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րի 

դե րի բարձ րա ցումն  ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տետ ներ ու նե ցող բու հե րի ու սումն  ա կան 

գոր ծըն թա ցում, երբ տար բեր դա սըն թաց նե րի շրջա նակ նե րում պար տա դիր է դար ձել Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րի ու սումն  ա սի րութ յու նը:

 Վե րոգր յա լը պայ մա նա վո րում է դա տա վոր նե րին, ի րա վաս տեղծ և  ի րա վա կի րառ 

մար մի ն նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց, փաս տա բան նե րին, ի րա վա գի տութ յուն ու սում-

նա սի րող կամ ի րա վա գի տութ յան հար ցե րով հե տաքրքր վող ան ձանց և  ընդ հան րա պես 

հա սա րա կութ յան լայն շրջա նակ նե րին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն  ե րում ար տա-

հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը հա սա նե լի դարձ նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Այս հար ցում կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

 վար չա կան պա լա տի ո րո շումն  ե րի ընտ րա նի նե րը, ո րոնք հրա տա րակ վում են յու րա քանչ-

յուր տա րի: Ընտ րա նի նե րը նե րա ռում են քա ղա քա ցիա կան և  վար չա կան գոր ծե րով Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի կող մի ց տվյ ալ տար վա ըն թաց քում կա յաց ված այն ո րո շումն  ե րը, ո րոնք 

ե լա կե տա յին նշա նա կութ յուն ու նեն նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րով դա տա-

կան գոր ծե րի քննութ յան և  ճիշտ լուծ ման հա մար: Նշ ված ընտ րա նի նե րի գործ նա կան 

կի րա ռութ յու նը մե  ծա պես պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ դրանք պա րու նա կում են 

ոչ մի այն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և  վար չա կան պա լա տի ո րո շումն  ե րի 

ամ բող ջա կան տեքս տե րը, այլ նաև յու րա քանչ յուր ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա-

կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա ռո տագ րումն  ե րը, ո րոնք զգա լիո րեն հեշ տաց նում են այս 

կամ այն հար ցի շուրջ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և  վար չա կան պա լա տի 

ձևա վո րած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի ճա նա չո ղութ յան գոր ծըն թա ցը: Այս ընտ րա նի-

նե րի հի ման վրա հաշ վե տու տա րում ի րա կա նաց վեց նաև «datalex.am» կայ քի նո րա ցու մը, 

որն այ սու հետ բո վան դա կում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պա յին ո րո շումն  ե րը՝ հա-

մա ձայն ընտ րա նի նե րի դա սա կար գիչ նե րի:

 Սույն ընտ րա նին թվով ին նե րորդն է: Այն ի տար բե րութ յուն նա խորդ նե րի՝ ներ կա-

յաց ված է ո րո շա կիո րեն նոր ձևա չա փով:  Մաս նա վո րա պես, բո վան դա կում է ինչ պես 

գործն ըստ էութ յան լու ծող, այն պես էլ՝ մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման 

արդ յուն քում նա խորդ տար վա ըն թաց քում կա յաց ված ո րո շումն  ե րը և  այդ ո րո շումն  ե րի 
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հա մա ռո տագ րե րը: Ն ման ձևա չա փը, կար ծում ենք, ա վե լի արդ յու նա վետ է, քա նի որ հնա-

րա վո րութ յուն է տա լիս ըն թեր ցո ղին մե կ աղ բյու րից տե ղե կա նալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

ինչ պես գործն ըստ էութ յան լու ծող, այն պես էլ մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ-

ման արդ յուն քում կա յաց ված ո րո շումն  ե րի մա սին:

Եվ այս պես, ի՞նչ  նա խա դե պա յին դիր քո րո շումն  ե րով նշա նա վոր վեց 2015 թվա կա նը:

 Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով դարձ յալ ար դիա կան էին ընդ հա նուր սե փա կա նութ յան, 

գոր ծարք նե րի ան վա վե րութ յան, պար տա վո րութ յուն նե րի խախտ ման հա մար պա տաս-

խա նատ վութ յան, ժա ռանգ ման ինս տի տու տի ո րոշ խնդրա հա րույց հար ցեր: Այս պես, գոր-

ծե րից մե  կով կա յաց ված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել 

է այն հար ցին, թե արդ յոք ա մուս նութ յան ըն թաց քում ա մու սին նե րի մի ջև կնքված ա ռու-

վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա մի  ա մուս նու` մյուս ա մուս նուց ձեռք բեր ված գույ քի 

նկատ մամբ կա րող է գոր ծել հա մա տեղ սե փա կա նութ յան ռե ժի մը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 

հաշ վի առ նե լով ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-

րը, մաս նա վո րա պես այն, որ վա ճա ռո ղը, վա ճա ռե լով ի րեն սե փա կա նութ յան ի րա վուն-

քով պատ կա նող որ ևէ ապ րանք, իսկ գնոր դը, դրա մա կան հա տուց մամբ գնե լով այն, եր-

կուս տեք դա դա րեց նում են ի րենց սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը հա մա պա տաս խա նա բար 

ապ րան քի և դ րա մա կան մի  ջոց նե րի նկատ մամբ, գտել է, որ այն դեպ քում, երբ նման 

հա րա բե րութ յուն ներ ծա վալ վում են ա մու սին նե րի մի ջև, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 201-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նութ յան 

ի րա վա կան ռե ժի մը չի կա րող գոր ծել:

 Մեկ այլ գոր ծով կա յաց ված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը զար-

գաց րել է էա կան մո լո րութ յան ազ դե ցութ յան տակ կնքված գոր ծար քի ան վա վե րութ յան 

հիմ քի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը:

 Հատ կան շա կան է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ  հոդ վա ծի հիմ քով պայ-

մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քի տո կո սադ րույ քը նվա զեց նե լու խնդրի վե րա բեր յալ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա-

րա նը նշված հոդ վա ծի հիմ քով կա րող է մի այն պա կա սեց նել տու ժան քի գու մա րի չա փը, 

այլ ոչ թե նվա զեց նել պայ մա նագ րով (հա մա ձայ նագ րով) սահ ման ված տու ժան քի տո կո-

սադ րույ քը: Նշ ված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև ի րա վա բա-

նա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող ըն կե րութ յան կող մի ց փաս տա բա նի ծա ռա յութ յուն-

նե րից օգտ վե լու և  փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րութ յան՝ որ պես դա տա կան ծախ սի 

փոխ հա տուց ման հնա րա վո րութ յա նը:

Ո րո շումն  ե րից մե  կում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ-

տել պար տա պա նի մահ վան դեպ քում պար տա տի րոջ կող մի ց օ րեն քով նա խա տես ված 

ան ձանց պա հան ջի ներ կա յաց ման ժամկ  ե տի բաց թողն ման պա րա գա յում այդ ժամկ  ե-

տի վե րա կանգ ման հար ցի հնա րա վո րութ յան վե րա բեր յալ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 

որ նշված ժամկ  ե տը դաս վում է ի րա վա դա դա րեց նող ժամկ  ետ նե րի շար քին, հետ ևա բար 

ժա ռան գութ յան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում պար տա տի րոջ կող մի ց պա-

հան ջը չներ կա յաց նե լու դեպ քում վեր ջինս զրկվում է հե տա գա յում պար տա պա նի ժա-

ռանգ նե րի դեմ իր պա հան ջը ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րութ յու նից:

 Գոր ծե րից մե  կով կա յաց ված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ-

րա դար ձել է այն հար ցին, թե արդ յոք բո լոր դեպ քե րում է, որ ա պա հո վա դիր հա մար վող 

ան ձի և (կամ)  ավ տոտ րանս պոր տա յին  մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձի 

հու զա կան լար ված վի ճա կում գտնվե լը կա րող է դաս վել ա պա հո վագ րա կան պա տա-

հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ հայտ նե լու պար տա կա նութ յան չկա տար ման 

բա ցա ռութ յուն նե րի շար քին:  Ման րա մասն վեր լու ծե լով օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռութ-

յուն նե րի դեպ քե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման բա ցա ռութ յուն է ա պա հո-

վա դի րի և (կամ)   ավ տոտ րանս պոր տա յին   մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ 

ան ձի՝ պա տա հա րի հետ ևան քով ան գի տա կից վի ճա կում հայտն վե լը, որ պի սին, սա կայն, 

չի կա րող գնա հատ վել նշված ան ձանց՝ հու զա կան լար ված վի ճա կը: 

Ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նի նաև ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում 
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պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րում 

անդ րա դարձ է կա տար վել ար դա րաց վա ծի՝ ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում 

կրած նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի՝ որ պես սահ մա նադ րա կան 

հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րին:  Միա ժա մա նակ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ապoրի նի դա տա-

պարտ ման դեպ քում փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի մա սով հա տուց ման ի րա վունք 

ու նե ցող սուբ յեկտ նե րի հար ցին՝ նշե լով, որ նման ի րա վունք ու նի ոչ մի այն ար դա րաց վա-

ծը, այլև նրանք, ով քեր, ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն, ի րա վա կան հնա րա վո րութ յուն 

ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան: Անդ րա դարձ է 

կա տար վել նաև փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

կող մի ց լրիվ ծա վա լով փոխ հա տուց ման են թա կա լի նե լու, փաս տա բա նին վճար ված գու-

մար նե րի բռնա գանձ ման հայ ցա պա հանջ նե րով ար դա րաց վա ծից պե տա կան տուրք գան-

ձե լու հար ցե րին, ինչ պես նաև այն ի րա վա կան խնդրին, թե արդ յոք ար դա րա դա տութ յուն 

ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա է հա տուց ման մի այն այն դեպ քում, երբ 

դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով:

Ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նեն սնան կութ յան ինս տի տու տի ա ռան ձին վի ճա հա-

րույց հար ցե րի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-

րո շումն  ե րը:  Հատ կան շա կան է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի այն ո րո շու մը, ո րով, անդ րա դառ-

նա լով պար տա պա նի նկատ մամբ սնան կութ յան վա րույ թի առ կա յութ յան պայ ման նե րում 

գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ կող մի ց մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին դա-

տա րա նին ծա նու ցե լու դեպ քում իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար դա տա կան կամ 

ար տա դա տա կան կար գով գրա վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հար-

ցին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ե թե գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րութ յան 

պար տա տերն ընտ րում է սնան կութ յան գոր ծով վա րույ թը շրջան ցե լու մի  ջո ցով իր պա-

հանջ նե րը բա վա րա րե լու ե ղա նա կը, ա պա վեր ջինս բա վա րա րում կա րող է ստա նալ 

բա ցա ռա պես գրա վադր ված գույ քի հաշ վին, և  ան կախ ա պա հով ված պա հանջ նե րի 

բա վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րութ յան մա սով հե տա գա յում չի կա րող որ ևէ 

պա հանջ ներ կա յաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մամբ:  Մինչ դեռ այն դեպ քում, 

երբ գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րութ յան պար տա տերն ընտ րում է սնան կութ յան 

վա րույ թի շրջա նակ նե րում իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու ե ղա նա կը, ա պա 

գրա վադր ված գույ քը նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում, 

և  այս դեպ քում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րութ յան պար տա տերն իր պա հանջ-

նե րի բա վա րա րու մը կա րող է ստա նալ «Ս նան կութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-

ված ընդ հա նուր կար գով: 

Ու շադ րութ յան ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րի շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը հան գա մա նա լից վեր լու ծել է բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան տնօ րե նի կար գա վի ճա կը՝ 

անդ րա դառ նա լով նաև այն հար ցադր մա նը, թե ի րա վա չափ է արդ յոք բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րութ յան մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի (ըն կե րութ յան տնօ րե նի, գլխա վոր տնօ րե-

նի) լիա զո րութ յուն նե րը բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մի ց ցան-

կա ցած ժա մա նակ վա ղա ժամկ  ետ դա դա րեց նե լը (ըն կե րութ յան տնօ րե նի հետ կնքված 

պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լը):  Հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յան են թար կե լով ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի և « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ 

կի րառ ման են թա կա դրույթ նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ բաժ նե տի-

րա կան ըն կե րութ յան և  վեր ջի նիս մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի՝ տնօ րե նի մի ջև կնքված 

պայ մա նա գիրն իր բնույ թով չի հան դի սա նում զուտ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յամբ 

նա խա տես ված՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր, քա նի որ այն չի կնքվում ՀՀ աշ խա տան-

քա յին օ րենսգր քով նա խա տես ված գոր ծա տո ւի և  աշ խա տո ղի մի ջև, սա կայն կա րող է 

պա րու նա կել նաև աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րին վե րա բե րող կար գա վո րում-

ներ, հաշ վի առ նե լով, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր 

մարմն  ի և  ըն կե րութ յան մի ջև հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա են նաև աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րութ յուն նե րի տար րեր:  Հաշ վի առ նե լով բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան տնօ-
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րե նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտել է, որ ըն կե րութ յան տնօ րե նի հետ կնքված պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե-

լու հնա րա վո րութ յու նը բխում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան բաժ նե տե րե րի շա հե րից, 

իսկ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը կա րող է պայ մա նա-

վոր ված լի նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յան զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան և 

 մար տա վա րութ յան փո փո խութ յամբ, կամ ըն կե րութ յան ղե կա վար ման արդ յու նա վե տութ-

յան բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տութ յամբ, կամ գոր ծու նեութ յան նոր ուղ ղութ յուն նե րի ընտ-

րութ յամբ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ըն կե րութ յան, որ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա-

վա հա րա բե րութ յուն նե րի մաս նակ ցի, ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և  գույ քա յին դրութ յան 

փո փո խութ յամբ, ինչ պես նաև այլ պատ ճառ նե րով, ո րոնց սպա ռիչ և  ամ բող ջա կան ցան կը 

հնա րա վոր չէ նա խա պես սահ մա նել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 2015 թվա կա նին ըն դուն ված մի  շարք ո րո շումն  ե րում անդ րա-

դարձ է կա տա րել նաև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան մի  շարք ինս տի տուտ նե րին: 

Ու շագ րավ է այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է այն ի րա վա կան 

հար ցին, թե արդ յոք հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից ար գե լան քը պետք է պահ պան վի 

ամ բողջ ծա վա լով, այն պա րա գա յում, երբ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով հայ ցը բա-

վա րար վել է մաս նա կիո րեն և վճռ վել է բռնա գան ձու մը տա րա ծել մի այն կոնկ րետ գույ քի 

վրա:

 Հի շա տակ ման ար ժա նի է այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան 

դիր քո րո շում է ար տա հայ տել օ տա րերկր յա պե տութ յան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի -

ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) կող մի ց կա յաց ված դա տա կան ակ տը ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու 

ժամկ  ետ նե րի վե րա բեր յալ՝ ար ձա նագ րե լով, որ ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ այդ պի-

սի ժամկ  ետ սահ ման ված չէ:  Միա ժա մա նակ նշված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում անդ րա-

դարձ է կա տար վել այն խնդրին, թե որ պա հից պետք է հաշ վար կել « Դա տա կան ակ տե րի 

հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կա տա րո ղա-

կան թերթն ա ռա ջին ան գամ հար կա դիր կա տար ման նե րա կա յաց նե լու մե  կամ յա ժամկ  ե-

տը՝ օ տա րերկր յա պե տութ յան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) 

դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու, թե այդ դա տա կան ակ տը  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տութ յու նում ճա նա չե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու 

պա հից:  Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ այն դեպ քում, երբ 

կա տար ման է ներ կա յաց վում օ տա րերկր յա պե տութ յան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի 

(մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա կան 

ակ տը, ա պա այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կ տար վա ժամկ  ե տը պետք է հաշ վար կել 

այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

2015 թվա կա նը հատ կան շա կան էր նաև վար չա կան գոր ծե րով ըն դուն ված ո րո շում-

նե րի նշա նա կութ յամբ: Ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ու նի գոր ծե րից մե  կով կա յաց-

ված այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է « Տե սան կա րա հա նող 

կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 

կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շրջա նակ նե-

րում ձեռք բեր ված տե սան յու թի կամ լու սան կա րի հիմ քով տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի 

վա րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու փաս տի հաս-

տատ ման ի րա վա կան հնա րա վո րութ յան հար ցին:  Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա է ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան-

գութ յան ա պա հով ման և  կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված 

ի րա վա չափ վար քա գիծ ընտ րե լու վա րոր դի հնա րա վո րութ յու նը, տրանս պոր տա յին մի -

ջո ցի վա րոր դին վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ 

պայ մա նի՝ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  

ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նութ յան կաս կած չհա րու ցե լու մա-

սին խոսք լի նել չի կա րող, ե թե ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույ ցը (տե սան յու թը 
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կամ լու սան կա րը) հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս հաշ վի առ նել դրա նում ար ձա նագր ված 

ի րա վի ճա կում գտնվող երթ ևե կութ յան մյուս մաս նա կից նե րի՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց-

նե րի վա րորդ նե րի և  հե տիոտ նե րի դրսևո րած վար քա գի ծը, քա նի որ ա ռանց ստեղծ ված 

ի րա վի ճա կում երթ ևե կութ յան մյուս մաս նա կից նե րի վար քա գի ծը հաշ վի առ նե լու՝ հնա-

րա վոր չէ պար զել՝ արդ յոք վա րոր դի դրսևո րած ա րար քը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել երթ-

ևե կութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու, վթա րա յին ի րա վի ճա կը նա խա կան խե լու 

անհ րա ժեշ տութ յամբ, այ սինքն՝ արդ յոք վա րոր դը տվյ ալ դեպ քում չի ընտ րել ՀՀ ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կութ յան կա նոն նե րում սահ ման վա ծից տար բեր վող՝ ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման և  կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան 

ակ տե րով նա խա տես ված այլ ի րա վա չափ վար քա գիծ: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

նշված դիր քո րո շու մը նա խադր յալ հան դի սա ցավ  Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-

րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ  հոդ վա ծում « Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-

բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 21.12.2015 

թվա կա նի ՀՕ-178-Ն օ րեն քով փո փո խութ յուն կա տա րե լու հա մար:

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է «խաչ մե  րուկ» հաս կա-

ցութ յան բո վան դա կութ յան բա ցա հայտ մա նը և  խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի խախ-

տու մը տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված լի նե լու դեպ-

քում երթ ևե կութ յան մաս նակ ցին վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի վեր հան ման խնդրին: Ո րո շումն  ե րից մե  կում Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել իր աշ խա տան քա յին պար տա կա-

նութ յուն նե րը կա տա րող սուբ յեկ տի՝ վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա լի-

նե լու հար ցի վե րա բեր յալ այն դեպ քում, երբ վեր ջինս  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 

տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցը վա րում է ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ-

տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վութ յան պար տա-

դիր ա պա հո վագ րութ յան գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե նա լու:

Ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նեն հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում կա յաց ված ո րո-

շումն  ե րից մե  կով ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ել քով 

շա հագրգռ ված եր րորդ ան ձանց լսված լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հա տուկ 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա-

վա կան դիր քո րո շումն  ե րը: Ապ րան քա յին նշան նե րի ի րա վա կան պահ պա նութ յան ինս-

տի տու տին վե րա բե րող մե կ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան ձը չի կա րող ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծութ յան բա ցա-

կա յութ յան պա րա գա յում դի մե լ դա տա րան՝ ապ րան քա յին նշա նի չօգ տա գործ ման հիմ-

քով դրա գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու պա հան ջով:  

 Հարկ է ա ռանձ նաց նել վար չա կան գոր ծե րից մե  կով կա յաց ված այն ո րո շու մը, ո րում 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է ՀՀ օ րենսդ րա կան հա մա կար գում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան 

ան ձանց սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վեր լու ծութ յա նը: Վար չա կան գոր ծե րով հատ կան շա կան են 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման արդ յուն քում կա յաց ված ո րո շումն  ե րում 

ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը:

Այս պես, նման ո րո շումն  ե րից մե  կում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ-

ման հար ցին:  Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի  ջազ գա յին ի րա վա կան և 

 սահ մա նադ րաի րա վա կան հա մա պա տաս խան նոր մե  րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում ար-

ձա նագ րել է, որ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը հան դի սա նում է դա տա կան պաշտ պա նութ-

յան ի րա վուն քի բա ղադ րիչ նե րից մե  կը, հետ ևա բար գտել է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 

մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րութ յան 

բա ցա կա յութ յունն ան հա մա տե ղե լի է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն-

քի հետ: Արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գոր ծի վա րույ թը կար-
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ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման և  են թա կա է 

բո ղո քարկ ման գործն ըստ էութ յան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն-

նե րով` այն քա նով, որ քա նով դրանք վե րա բե րե լի են (mutatis mutandis) խնդրո ա ռար կա 

ո րոշ մա նը:  Հատ կան շա կան է այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դիր քո րո շում 

է ար տա հայ տել նաև նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փութ յու նը վի ճար կե լու 

վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տը վե րաքն-

նութ յան կար գով նույն դա տա րա նի կող մի ց վե րա նայ ման խնդրի վե րա բեր յալ: Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծող կար գա վո րու մը չի բխում բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 

գործ նա կա նում ի րաց մանն ուղղ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րումն  ե րի հա մա կար գա յին 

տրա մա բա նութ յու նից, ուս տի և  եզ րա հան գել է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-

վա չա փութ յու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

դա տա կան ակ տե րը են թա կա են բո ղո քարկ ման վե րաքն նութ յան կար գով ոչ թե վար չա-

կան դա տա րան, այլ՝ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան:

Ու շագ րավ է նաև այն ո րո շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար ձել է այն 

հար ցին, թե արդ յոք նո տա րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա վա չա փութ յան վի ճարկ ման վե րա-

բեր յալ հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քննութ յան ըն թաց քում գոր ծով պա տաս խա նող 

նո տա րի լիա զո րութ յուն նե րի դա դար ման, այդ թվում նաև` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից 

ա զատ վե լու դեպ քում վեր ջինս պետք է փո խա րին վի ի րա վա հա ջոր դով, թե` պատ շաճ 

պա տաս խա նո ղով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա վա րա կան նշված ինս տի տուտ նե րի հա-

մա կող մա նի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում եզ րա հան գել է, որ նման ի րա վի ճա կում նո տա-

րը պետք է փո խա րին վի պատ շաճ պա տաս խա նո ղով, որ պի սին կա րող է լի նել ՀՀ նո տա-

րա կան պա լա տը:

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հա մար ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն ու նի նաև այն ո րո-

շու մը, ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ակն հայ տո րեն հայց ներ կա յաց-

նե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձի կող մի ց հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու դեպ քում դրա ըն-

դու նու մը մե ր ժե լու հար ցին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, ըստ ո րի՝ 

հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիութ յան փու լում ինչ պես բուն հայ ցա դի մու մի , այն պես էլ դրան 

կից փաս տաթղ թե րի մի այն ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի րութ յան արդ յուն քում է վար չա-

կան դա տա րանն ի րա վա սու հան գել այն եզ րա կա ցութ յան, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ակն-

հայ տո րեն նման ի րա վուն ք չու նե ցող ան ձի կող մի ց:

 Քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով ևս  մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման արդ-

յուն քում կա յաց ված ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ վել են ա ռանց քա յին դիր քո րո շումն  եր: 

 Մաս նա վո րա պես, ո րո շումն  ե րից մե  կում անդ րա դառ նա լով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի 

մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րութ յան հար ցին, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտել է, որ ան մի  ջա կան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա է դա տա վո րի ինք-

նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի կող մի ց կա յաց ված ո րո շու մը, մի նչ դեռ ինք նա բա ցար կի 

մի ջ նոր դութ յու նը մե ր ժե լու դեպ քում են թա կա են կի րառ ման հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման 

կա նոն նե րը:  Մեկ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում էլ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դար-

ձել է այն հար ցին, թե արդ յոք բո ղոք բե րած ան ձը կրում է պե տա կան տուրք վճա րե-

լու պար տա կա նութ յուն այն պա րա գա յում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել է մի այն 

դա տա կան ծախ սե րի մա սով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագ րել է, 

որ պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման հիմքն այն գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հանջն 

է, ո րով ան ձը դի մե լ է դա տա րան` իր ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-

նութ յան նպա տա կով` արդ յուն քում ակն կա լե լով ներ կա յաց ված պա հան ջի ըստ էութ յան 

քննութ յուն և  լու ծում: Այ սինքն` գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում պե տա կան 

տուր քի գան ձում ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա տա րա նի ցան կա ցած գոր ծո ղութ յան, այլ 

այն գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար, ո րոնց արդ յուն քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա-

յաց մամբ քննարկ վում և  լուծ վում է ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան-

ջը:  Հետ ևա բար, այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մած ան ձը հայ ցում է դա տա րա նի որ ևէ 

գոր ծո ղութ յան ի րա կա նա ցում, որն ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված չէ ներ կա յաց ված 

գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջի լուծ ման հետ, այլ ուղղ ված է վա րույ թի կա նո նա-



x

վոր ըն թացքն ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր ծո ղութ յան հայ ցումն  ի րա կա նաց վում է 

բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով, այ նո ւա մե  նայ նիվ, պե տա կան տուր քի գանձ ման 

օբ յեկ տը և  հաշ վարկ ման հիմ քը, ըստ էութ յան, բա ցա կա յում են, հետ ևա բար բա ցա կա յում 

է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նութ յու նը, օ րի նակ` մի  ջանկյ  ալ դա տա-

կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման պա րա գա յում:

Ի հար կե, վե րը թվարկ ված ո րո շումն  երն ամ բող ջը չեն և  առ կա են նաև բազ մա թիվ 

այլ գոր ծեր, ո րոն ցով կա յաց ված ո րո շումն  երն ուղ ղոր դող նշա նա կութ յուն են ու նե ցել և  

ու նե նա լու դա տա կան պրակ տի կա յի ձևա վոր ման հա մար: Դ րանք ա ռա վել ամ փոփ ձևով 

ներ կա յաց ված են սույն ընտ րա նում:

Ընտ րա նին նե րա ռում է նաև լա զե րա յին սկա վա ռակ, ո րում ամ րագր ված է գրքի 

է լեկտ րո նա յին տար բե րա կը:

 Հու սով եմ, որ սույն ընտ րա նին, ինչ պես և  նա խորդ նե րը, շա րու նա կե լու է նպաս տել 

կա յաց ված նա խա դե պա յին ո րո շումն  ե րի հա սա նե լիութ յան և  կի րա ռութ յան ա պա հով մա-

նը, խթա նե լու է դա տա վոր նե րի և  դա տա կան ծա ռա յող նե րի, փաս տա բան նե րի, ի րա վա-

բա նա կան բու հե րի և  ֆա կուլ տետ նե րի դա սա խոս նե րի, ի րա վա կի րառ հան րութ յան այլ 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը, դա տա կան 

իշ խա նութ յան նկատ մամբ հա սա րա կա կան վստա հութ յան ամ րապնդ մա նը:

 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և

                                            վար չա կան պա լա տի նա խա գահ  

Ե. Հ. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ
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Ընդհանուր սեփականություն

30.04.2015թ.
1. «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ v. Վա հե Բար սեղյ  ան և Ռոս տոմ Բար սեղյ  ան, 

քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0221/02/11 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն ի րա վա կան 

խնդրին, թե արդ յոք դա տա րա նի կող մի ց ընդ հա նուր գույ քում պար տա պա նի բաժ նի 

վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հայ ցա պա հան ջը կա րող է մե րժ վել այն հիմ քով, որ պար-

տա տե րը չի ա պա ցու ցել ոչ պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ հրա ժա րու մը՝ գնե լու 

պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ բա ժի նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ, 197-րդ հոդ ված նե րը, նշել է, որ ընդ հա նուր գույ քում 

բաժ նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պար տա տի րոջ պա հան ջի ի րա վուն քը ծա գում է 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված այն դեպ-

քի հա մար, երբ ընդ հա նուր uե փա կա նության մաuնա կից պար տա պա նի մոտ այլ գույքն 

ան բա վա րար է պար տա տի րոջ նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րություն նե րի կա տար ման 

հա մար: Ն ման ի րա վա կար գա վո րու մը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ, նպա տակ 

է հե տապն դում ա պա հո վել ընդ հա նուր սե փա կա նության մն ա ցած մաս նա կից նե րի ի րա-

վունք նե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նությունն ի րենց հետ ընդ հա նուր գույ քում բա ժին ու-

նե ցող պար տա պա նի ու նե ցած պար տա վո րություն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցում:

Օ րենս դի րը, ընդ հա նուր uե փա կա նության մն ա ցած մաս նա կից նե րի հա մար ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նության անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ սահ մա նե լով հան դերձ, ո րո շա-

կի հան գա մանք նե րի առ կա յության պայ ման նե րում, այն է՝ ընդ հա նուր գույ քից պար տա-

պա նի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նության, ինչ պես նաև ընդ հա նուր 

սե փա կա նության մյուս մաս նա կից նե րի կող մի ց պար տա պա նի բա ժի նը գնե լուց հրա-

ժար վե լու պա րա գա յում, նա խա տե սել է այդ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հնա րա-

վո րություն, ո րի նպա տակն է ընդ հա նուր uե փա կա նության մն ա ցած մաս նա կից նե րի և 

պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի մի ջև անհ րա ժեշտ հա վա սա րակշ ռություն ա պա հո վե լը: 

Ն ման ի րա վի ճա կում օ րենս դի րը պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության մի ակ 

հնա րա վոր մի  ջոց է հա մա րել պար տա տի րոջ ի րա վուն քը՝ պա հան ջե լու ընդ հա նուր սե-

փա կա նություն հան դի սա ցող գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կություն նե րով վա ճա ռել՝ 

դրա նից ստաց ված գու մարն ընդ հա նուր սե փա կա նության մաս նա կից նե րի մի ջև բաշ խե-

լով և բռ նա գան ձու մը պար տա պա նի բա ժին գու մա րի վրա տա րա ծե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ պար տա տի րոջ պա հան ջով հրա պա րա կա յին սա-

կար կություն նե րով պար տա պա նին ընդ հա նուր սե փա կա նության ի րա վուն քով պատ կա-

նող գույ քը կա րող է վա ճառ վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության 

դեպ քում, ե թե`

1. ընդ հա նուր սե փա կա նության մաս նակ ցի մոտ այլ գույքն ան բա վա րար է պար տա-

տի րոջ նկատ մամբ պար տա վո րություն նե րը մա րե լու հա մար,

2. բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նելն անհ նար է ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա-

նության ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու, կամ դրա դեմ ա ռար-

կում են ընդ հա նուր սե փա կա նության մն ա ցած մաս նա կից նե րը,

3. պար տա տերն ընդ հա նուր uե փա կա նության մն ա ցած մաuնա կից նե րից պա հան ջել 

է շու կա յա կան գնով գնել պար տա պա նի բա ժի նը,

4. ընդ հա նուր սե փա կա նության մն ա ցած մաս նա կից նե րը հրա ժար վել են ձեռք բե րել 

պար տա պա նի բա ժի նը: 

Էջ 
1-8
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Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ հա մա սե փա-

կա նա տեր պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լու մյուս հա մա սե փա կա նա տի րոջ (հա մա-

սե փա կա նա տե րե րի) ցան կության դրսևո րումն  ա ռաջ նա հերթ պայ մա նա վոր ված է նրան 

գոր ծի քննությա նը պատ շաճ ծա նու ցե լու հան գա ման քի հետ, այ սինքն` գոր ծի քննության 

ըն թաց քում նրա` ՀՀ Սահ մա նադրությամբ1 և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-

տություն նե րի պաշտ պա նության մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով2 ե րաշ խա վոր ված 

«լսված լի նե լու» ի րա վուն քի ա պա հով ման հետ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-

քով, որ ար դեն իսկ հա րուց ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում պար տա տի-

րոջ կող մի ց ընդ հա նուր uե փա կա նության մն ա ցած մաuնա կից նե րին պար տա պա նի 

բա ժի նը գնե լու ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լը և հա մա պա տաս խա նա բար այդ ա ռա ջար կին 

ար ձա գան քելն ի րա կա նաց վում են դա տա րա նի ան մի  ջա կան մաս նակ ցությամբ: Նշ ված 

հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 19-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի` մինչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րությամբ 78-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 6-րդ 

հոդ վա ծը, մի ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րությամբ 78-րդ հոդ-

վա ծը են թադրում 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 ցությամբ դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղություն ներ, ո րոնք 

պետք է ի րա կա նաց վեն մի այն 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: Ընդ 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: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել 

է, որ դա տա վա րությու նում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության սկզբուն քը կող մե  րի մի ջև 

«ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռության» ի մաս տով հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նության հիմն  ա կան տար րե րից 

մե  կը և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուր կող մի ն տրա մադր վի ող ջա մի տ հնա-

րա վո րություն ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան իր հա կա-

ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի էա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի 

մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց տե ղե կա նա լու ի րա վուն քը և դա տա րա նի` նրանց 

տե ղե կաց նե լու պար տա կա նությունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված են ՀՀ Սահ մա նադրությամբ 

ե րաշ խա վոր ված օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րության հա մընդ հա նուր սկզբուն քի 

և դրա նից բխող ու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով ամ րագր ված 

մրցակ ցության և կող մե  րի հա վա սա րության սկզբունք նե րի հետ: Մր ցակ ցա յին դա տա-

վա րության սկզբուն քը են թադրում է, որ յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ու նե նա գոր ծում 

ե ղած կամ լրա ցու ցիչ ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի մա սին տե ղե կա նա լու և դրանց մա-

սին մե կ նա բա նություն ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րություն: Նշ ված սկզբունք ներն ամ-

բողջ ծա վա լով կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն այն դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձան ցից յու րա քանչ յու րին ըն ձեռ ված է դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու հնա րա վո-

րություն, քա նի որ այդ պի սի հնա րա վո րությունն է կող մե  րի դա տա կան պաշտ պա նության 

ի րա վուն քի, ի րա վա հա վա սա րության և մր ցակ ցության սկզբունք նե րի ա պա հով ման կար-

ևոր պայ մա նը:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց պատ շաճ ծա նու ցու մը՝ վեր ջին նե րիս նյու թա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման կար ևոր 

նա խա պայ ման է:

1  Սույն բաժնում ՀՀ Սահմանադրությունը վկայակոչված է 27.11.2005թ. փոփոխություններով:

2  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Կոնվենցիա:
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30.04.2015թ.
2. Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յան v. Ար տա շես Դավթյան և մ յուս ներ, քաղ. գործ 

թիվ ԵԿԴ/1791/02/11 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ի րա վա նոր մի  ի մաս տով կա րող է դի տարկ վել որ պես պա-

տաս խա նատ վությու նը վե րաց նե լու կամ սահ մա նա փա կե լու մա սին նա խա պես կնքված 

հա մա ձայ նություն և  այդ հիմ քով ան վա վեր ճա նաչ վել.

2) արդ յո՞ք ա մուս նության ըն թաց քում ա մու սին նե րի մի ջև կնքված ա ռու վա ճառ քի 

պայ մա նագ րի հի ման վրա մի  ա մուս նու` մյուս ա մուս նուց ձեռք բեր ված գույ քի նկատ-

մամբ կա րող է գոր ծել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 

սահ ման ված հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա կան ռե ժիմն  ընդ հան րա պես, և մաս-

նա վո րա պես, այն դեպ քում, երբ այդ պի սի պայ մա նագ րի կնքումն  ա մու սին նե րից մե  կի 

հա մար կրել է պար տա դիր բնույթ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա-

ծի, 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի վեր լու ծության հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ա մուս նա կան պայ մա-

նա գի րը գոր ծարք է, որն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ սուբ յեկ տա յին կազմ և կար գա վոր ման 

ա ռար կա: Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնքվել բա ցա ռա պես ա մուս նա ցող կամ 

ար դեն իսկ ա մուս նա ցած ան ձանց մի ջև` հա մա պա տաս խա նա բար ինչ պես մի նչև ա մուս-

նության պե տա կան գրան ցու մը, այն պես էլ ա մուս նության ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ-

վա ծում: Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կար գա վոր ման ա ռար կան ա մու սին նե րի գույ քա յին 

դրությունն է: Մաս նա վո րա պես, կնքե լով նման պայ մա նա գիր, ա մու սին նե րը կա րող են 

փո փո խել հա մա տեղ սե փա կա նության օ րեն քով սահ ման ված ռե ժի մը` նա խա տե սե լով 

ա մուս նության ըն թաց քում ձեռք բեր վող գույ քի նկատ մամբ ա մու սին նե րի բաժ նա յին կամ 

յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան սե փա կա նության ի րա վուն քը: Ա մուս նա կան պայ մա նագ-

րով ա մու սին նե րը կա րող են նաև ո րո շել մի մ յանց ապ րուս տը հո գա լու ի րենց փո խա-

դարձ ի րա վունք ներն ու պար տա կա նություն նե րը, մի մ յանց ե կա մուտ նե րի ստեղծ մա նը 

մաս նակ ցե լու, նրան ցից յու րա քանչ յու րի կող մի ց ըն տա նե կան ծախ սե րը հո գա լու կար գը:

Վե րը շա րադր վա ծը, հա մա ձայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման, վկա յում է 

ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ թի մա սին: Ա մուս նա կան պայ մա նա-

գի րը, սա կայն, ի րա կա նաց նում է ոչ մի այն կար գա վո րիչ, այլև ա պա հո վող գոր ծա ռույթ: 

Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի ա պա հո վող գոր ծա ռույ թը նախ և  ա ռաջ ար տա հայտ վում է 

ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քա յին ինք նու րույ նության ե րաշ խա վոր մամբ, ո րը 

հատ կա պես կար ևոր վում է քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռությա նը մաս նակ ցե լիս, ինչ պես 

նաև ա մուս նության լուծ ման դեպ քում:

Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը, ել նե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա րության սկզբուն քից, նկա տի ու նե նա լով հա սա րա կա կան 

հա րա բե րություն նե րի բազ մա զա նությու նը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ ա մուս-

նության ըն թաց քում ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի մոտ կա րող են ծա գել պար տա վո րա-

կան ի րա վա հա րա բե րություն ներ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծով նպա տակ 

է հե տապն դել պաշտ պա նե լու պար տա տե րե րի գույ քա յին ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան 

շա հե րը` սահ մա նե լով, որ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ լուծ ման 

մա սին պար տա պան ա մու սի նը պար տա վոր է ծա նու ցել իր պար տա տի րո ջը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա պան ա մուս նու կող մի ց ա մուս-

նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ լուծ ման (դրանց բո վան դա կության) մա-

սին պար տա տի րոջ ծա նու ցու մը կար ևոր ե րաշ խիք է վեր ջի նիս շա հե րի պաշտ պա նության 

ա ռու մով, քա նի որ այդ պի սի պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ լուծ ման հետ ևան-

քով կա րող է ար մա տա պես փո փոխ վել ա մու սին նե րի գույ քի ի րա վա կան ռե ժի մը, արդ-

յուն քում նաև` պար տա պան ա մուս նու գույ քա յին դրությու նը, որն իր հեր թին կանդրա-

դառ նա պար տա վո րության կա տար ման ըն թաց քի վրա:

Պար տա պան ա մուս նու կող մի ց ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման 

կամ լուծ ման մա սին պար տա տի րո ջը չծա նու ցե լու դեպ քում նա պա տաս խա նատ վություն 

է կրում պար տա տի րոջ առջև` ան կախ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կությու նից, 

ին չը նշա նա կում է, որ շա րու նա կում է գոր ծել մի նչև նման պայ մա նագ րի կնքու մը, փո փո-

խու մը կամ լու ծումն  ա մու սին նե րի մի ջև գոր ծող գույ քա յին ռե ժի մը:

Էջ 
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Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը գոր ծարք է, հետ ևա բար օ րենսդրի կող մի ց ամ րագր-

վել է կա նոն առ այն, որ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ գոր ծում են գոր ծարք-

նե րի ան վա վե րության մա սին ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ 

պար տա պան ա մուս նու կող մի ց պար տա տի րոջն ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, 

փո փոխ ման կամ լուծ ման (դրանց բո վան դա կության) մա սին չծա նու ցե լու հան գա մանքն 

ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք չէ, այլ հան գեց նում է այլ ի րա-

վա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման, մաս նա վո րա պես` ի րա վունք է վե րա պա հում պար-

տա տի րո ջը պա հան ջել պար տա պան ա մուս նուց կա տա րե լու իր պար տա վո րություն նե րը` 

ան կախ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կությու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րա կան ի րա-

վա հա րա բե րություն նե րի ծագ ման հիմք են պայ մա նագ րե րը, վն աս պատ ճա ռե լը (դե-

լիկ տա յին պար տա վո րություն ներ) և  օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ծա գած այլ 

հիմ քե րը: Ընդ ո րում, օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով պար տա վո րությու նը պատ շաճ կա տա րե-

լու պար տա պա նի պար տա կա նությու նը, մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ մա նել է, որ հա մա ձայ նությու նը, ո րը վկա յում է պար-

տա վո րությու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վության վե րաց ման 

կամ սահ մա նա փակ ման մա սին, ա ռո չինչ է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րի բնույ թը, դրա սուբ յեկ տա յին կազ մը, գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

417-րդ հոդ վա ծը կար գա վո րում է ան մի  ջա կա նո րեն պար տա պա նի և պար տա տի րոջ 

փոխ հա րա բե րություն նե րը: Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա-

ծի 4-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թով օ րենս դիրն ըստ էության ամ րագ րել է հստակ 

ի րա վա կան հետ ևանք նա խա պես կնքված այն պի սի հա մա ձայ նության վե րա բեր յալ, ո րը 

վե րաց նում կամ սահ մա նա փա կում է պար տա պա նի և պար տա տի րոջ մի ջև ար դեն իսկ 

ծա գած պար տա վո րությու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վությու նը: 

Օ րենս դի րը նման հա մա ձայ նությու նը կնքման պա հից ճա նա չում է ա ռո չինչ: 

Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հիմ քով նա խա տես ված հա մա ձայ նությու նը կա րող է կնքվել 

բա ցա ռա պես պար տա վո րության կող մե  րի` պար տա պա նի և պար տա տի րոջ մի ջև, 

այլ ոչ թե նրան ցից յու րա քանչ յու րի և  եր րորդ ան ձի մի ջև:

Երկ րորդ հար ցադր ման կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ 

ըն տա նե կան օ րենսգր քի 26-րդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ ված նե րը, 

ար ձա նագ րել է, որ ա մու սին նե րի մի ջև կնքված հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի բա-

ցա կա յության դեպ քում ա մուս նության ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը, ան կախ նրա նից, 

թե այն որ ա մու սինն է ձեռք բե րել, ձեռք է բեր վել ընդ հա նուր, թե ա մու սին նե րից մե  կին 

պատ կա նող մի  ջոց նե րով, ստեղծ վել է կամ պատ րաստ վել եր կու սի, թե մե  կի կող մի ց, ում 

ա նու նով է ձևա կերպ ված, մի և նույնն է, հան դի սա նում է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա-

կա նությու նը (տե´ս, նաև Ռա ֆա յել Ա բազյ  ա նը և Ան ժիկ Ե րից յանն ընդ դեմ Ռու  բեն Ա բազ-

յա նի և « Կենտ րոն» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի թիվ 3-415(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով բա ցա ռություն է կազ-

մում այն գույ քը, որն ա մու սին նե րից յու րա քանչ յուրն ու նե ցել է մի նչև ա մուս նությու նը, 

ա մուս նության ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե  կի նվեր կամ ժա ռան գություն ստա ցած գույ-

քը, ան հա տա կան օգ տա գործ ման ա ռար կա նե րը, ինչ պես նաև սե փա կա նաշ նորհ մամբ 

ձեռք բեր ված գույ քը (տե´ս, նաև Ռու  զան նա Ծա տու ր յանն ընդ դեմ Գ ևորգ Սա ղու մ յա-

նի և  այ լոց թիվ ԵԱՔԴ/2304/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

26.06.2006 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շումն  երն ա մուս նության 

ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույքն ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նությու նը հան դի-

սա նա լու և  այդ հար ցում առ կա բա ցա ռություն նե րի վե րա բեր յալ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ և  ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել այն հար ցի 

վե րա բեր յալ, թե արդ յոք ա մու սին նե րի մի ջև ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րություն նե րի 

պա րա գա յում կա րող է գոր ծել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա կան ռե ժի մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-
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ցիա կան օ րենսդրությու նը հիմն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րություն նե րի 

մաս նա կից նե րի հա վա սա րության, կամ քի ինք նա վա րության և գույ քա յին ինք նու րույ-

նության, սե փա կա նության ան ձեռնմխ  ե լիության, պայ մա նագ րի ա զա տության, մաս նա-

վոր գոր ծե րին որ ևէ մե  կի կա մա յա կան մի  ջամ տության ան թույ լատ րե լիության, քա ղա քա-

ցիա կան ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տության, խախտ ված 

ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նության 

սկզբունք նե րի վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րը և  ի րա-

վա բա նա կան ան ձինք քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու ի րա-

կա նաց նում ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց: Ն րանք ա զատ են պայ մա նագ րի հի ման 

վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նություն նե րը, ո րո շե լու պայ-

մա նագ րի` օ րենսդրությա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման:

Վ կա յա կոչ ված սկզբունք նե րի հռչա կումն  օ րենսդրի կող մի ց ինք նան պա տակ չէ: 

Ամ րագ րե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի հիմն  ա րար, ե լա կե տա յին 

դրույթ նե րը` օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դել ա ռա վե լա գույնս ե րաշ խա վո րե լու քա-

ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի բնա կա նոն ըն թաց քը և շա րու նա կա կան 

զար գա ցու մը` մի ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով նաև այդ հա րա բե րություն նե րի կա յու-

նությու նը, խթա նե լով շու կա յա կան տնտե սության ամ րապն դու մը:

Վե րը նշված սկզբունք նե րի դրսևո րումն  ե րից է այն, որ քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-

ռության մաս նա կից նե րը սե փա կան հա յե ցո ղությամբ են ընտ րում մի մ յանց, ինչ պես նաև 

ընտ րում այն ի րա վա հա րա բե րության տե սա կը, ո րը ցան կա նում են ծա վա լել մի մ յանց 

հետ փոխ հա րա բե րություն նե րում: Ընդ ո րում, նրանք կա րող են կա տա րել օ րեն քով չար-

գել ված ցան կա ցած գոր ծո ղություն, ինչ պես նաև կնքել ցան կա ցած գոր ծարք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրության հա մա պա-

տաս խան դրույթ նե րը, ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մը որ ևէ ար գելք 

չի նա խա տե սում ա մու սին նե րի մի ջև ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րություն նե րի ծագ-

ման ա ռու մով: Հետ ևա բար ա մու սին նե րը, որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության մաս-

նա կից ներ, ղե կա վար վե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի հիմն  ա րար սկզբունք նե րով, 

կա րող են ա զա տո րեն մի մ յանց մի ջև ա ռա ջաց նել ա ռու վա ճառ քի հա րա բե րություն ներ 

հա մա պա տաս խան գոր ծար քի կնքմամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ նշել է, որ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն 

այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, որն ա պա հո վում է ապ րան քադրա մա կան փո խա նա կության 

ի րա կա նա ցու մը: Նշ ված պայ մա նա գի րը կնքվում է գույ քը սե փա կա նության ի րա վուն քով 

փո խան ցե լու նպա տա կով, ընդ ո րում` գույ քը փո խանց վում է դրա մա կան հա տուց մամբ: 

Ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ա ռանձ նա հատ կությունն այն է, որ վա ճա ռո ղը, վա ճա ռե-

լով ի րեն սե փա կա նության ի րա վուն քով պատ կա նող որ ևէ ապ րանք, իսկ գնոր դը, դրա-

մա կան հա տուց մամբ գնե լով այն, եր կուս տեք դա դա րեց նում են ի րենց սե փա կա նության 

ի րա վուն քը հա մա պա տաս խա նա բար ապ րան քի և դրա մա կան մի  ջոց նե րի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րություն նե-

րի` վե րը նշված ա ռանձ նա հատ կությու նը, գտել է, որ այն դեպ քում, երբ նման հա րա բե-

րություն ներ ծա վալ վում են ա մու սին նե րի մի ջև, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա-

կան ռե ժի մը գոր ծել չի կա րող: Հա կա ռակ պա րա գա յում խա թար վում է քա ղա քա ցիա-

կան շրջա նա ռության և մաս նա վո րա պես` ա ռու վա ճառ քի բուն էությու նը: Այս պես, գույ քը 

վա ճա ռող ա մու սի նը, վա ճա ռե լով իր գույ քը և ս տա նա լով դրա դի մաց փոխ հա տու ցում և 

մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա 

դառ նա լով վա ճառ ված գույ քի հա մա սե փա կա նա տեր, ըստ էության, կշա րու նա կի մն ալ իր 

իսկ կող մի ց օ տար ված գույ քի սե փա կա նա տեր, և, ընդ հա կա ռա կը, գույ քը գնած ա մու սի-

նը, դառ նա լով ա ռու վա ճառ քի ա ռար կա յի սե փա կա նա տեր, մի ա ժա մա նակ կշա րու նա կի 

մն ալ իր իսկ կող մի ց վճար ված դրա մա կան մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տեր` նկա տի ու նե նա-

լով, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` դրա մը ևս գույք է և կա րող է նե-

րառ վել ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նություն հան դի սա ցող գույ քա յին զանգ վա ծի 

կազ մում (տե՛ս, նաև Սամ վել Մե լիք յանն ընդ դեմ Առ լեթ Ա վաք յա նի թիվ ԵԿԴ/1418/02/12 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): Մինչ-

դեռ նման մո տե ցումն  ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րություն նե րում ան թույ լատ րե լի է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ քա ղա քա ցիա կան օ րենս դրությու-

նը, հիմն  վե լով կող մե  րի կամ քի ինք նա վա րության, պայ մա նագ րի ա զա տության սկզբունք նե-
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րի վրա, այ դու հան դերձ, ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րություն նե րի շրջա նակ նե րում նա խա տե-

սել է պար տա դիր կար գով պայ մա նա գիր կնքե լու պար տա կա նություն: Պար տա դիր կար գով 

պայ մա նագ րի կնքու մը կախ ված չէ կող մի  կամ կող մե  րի ա զատ կա մա հայտ նությու նից: Դ րա 

կնքու մը պար տա դիր է կամ մե կ կամ եր կու կող մի  հա մար: Պար տա դիր կար գով պայ մա նա-

գիր կնքե լու պար տա կա նությու նը կա րող է ան մի  ջա կա նո րեն բխել օ րեն քից: Նշ վա ծը հատ-

կա պես դրսևոր վում է սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 70-րդ հոդ-

վա ծի 3-րդ մա սը, 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 80-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սը, նշել է, որ պար տա պա նի նկատ մամբ լու ծար ման վա րույթ սկսե լուց հե տո 

կա ռա վա րի չը ձեռ նա մուխ է լի նում վեր ջի նիս գույ քի հար կա դիր վա ճառ քին: Ընդ ո րում, 

վա ճառ քը կա րող է ի րա կա նաց վել կամ հրա պա րա կա յին սա կար կություն նե րի մի  ջո ցով, 

կամ ուղ ղա կի ե ղա նա կով: Այդ պի սի վա ճառ քի արդ յուն քում ստաց ված մի  ջոց նե րը սնան-

կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում բաշխ վում են նույն օ րեն քով սահ ման ված հեր թա-

կա նությամբ` կա ռա վար չի կող մի ց հաս տատ ված և պար տա տե րե րի կող մի ց ըն դուն ված 

(չա ռարկ ված) մի  ջանկյ  ալ բաշխ ման ծրագ րին հա մա պա տաս խան: 

Վե րը շա րադր վա ծի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե-

րում, երբ ա մու սին նե րից մե  կը սնանկ է ճա նաչ վել, և ն րա լու ծար ման վա րույ թի շրջա նակ-

նե րում կա ռա վա րի չը հար կա դիր կար գով ի րա կա նաց նում է վեր ջի նիս պատ կա նող գույ քի 

վա ճառք, այդ կա պակ ցությամբ կնքվող պայ մա նագ րե րը չեն կա րող լի նել սնանկ ճա նաչ-

ված ա մուս նու ա զատ կա մա հայտ նության արդ յունք և վեր ջի նիս հա մար կրում են պար տա-

դիր բնույթ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ այդ պի սի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ 

ևս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա-

նուր հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա կան ռե ժի մը գոր ծել չի կա րող, ին չը մի  կող մի ց 

բխում է վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նություն նե րից, մյուս կող մի ց պայ մա նա վոր ված 

է սնան կության վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րով: Այս պես, սնան կության վա րույ թի 

շրջա նակ նե րում պար տա պան ա մուս նու գույ քը մյուս ա մուս նուն վա ճա ռե լու դեպ քում ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա-

մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա կան ռե ժի մը կի րա ռե լու արդ յուն քում կստաց վի, որ պար-

տա պան ա մու սի նը ձեռք է բե րում ո րո շա կի գույք, ո րը ևս պետք է ընդգրկ վի սնան կության 

վա րույ թի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս գույ քա յին զանգ վա ծում և կր կին պետք է հար կա դիր 

կար գով ի րաց վի, ին չը հա կա սում է այս գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նությա նը: Մ յուս կող մի ց` 

ոչ պար տա պան ա մու սինն է հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վունք ձեռք բե րում պար տա-

պան ա մուս նու գույ քի հար կա դիր վա ճառ քից ստաց ված դրա մա կան մի  ջոց նե րի նկատ-

մամբ և կա րող է ներ կա յաց նել ո րո շա կի հա վակ նություն ներ, ինչն էլ կա րող է իր հեր թին 

հան գեց նել պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 

սնան կության վա րույ թի բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով պետք է բա ցա-

ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա-

նուր հա մա տեղ սե փա կա նության ի րա վա կան ռե ժի մի  կի րա ռումն  այն դեպ քում, երբ սնանկ 

ճա նաչ ված ա մուս նուն սե փա կա նության ի րա վուն քով պա տա կա նող գույ քը հար կա դիր 

կար գով վա ճառ վում է մյուս ա մուս նուն:

17.07.2015թ.
3. Ռո բերտ Խան դան յան v. « Դա վիթ Հով հան նիս յան» ՍՊԸ, եր րորդ անձ Դա-

վիթ Հով հան նիս յան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0274/02/14 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ընդ հա նուր սե փա կա նության ներ քո գտնվող գույ քից բա ժինն 

ա ռանձ նաց նե լու գոր ծե րով դա տա րանն ի րա վունք ու նի քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լու 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-6-րդ կե տե րով նա խա տես ված կա-

նոն նե րը, ե թե ներ կա յաց վել է մի այն բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ.

2) արդ յո՞ք ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նության մաս նա կի ցը կա րող է ու րի շի 

ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց հետ պա հան ջել ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նության ներ-

քո գտնվող գույ քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն  ե րին, նախ կի նում կա-

յաց րած ո րո շումն  ե րով ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բաժ նա յին սե-

փա կա նության մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով 

Էջ 
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ա ռանձ նաց նել իր բա ժի նը մի այն այն դեպ քում, երբ բաժ նա յին սե փա կա նության մաս-

նա կից նե րի մի ջև բա ցա կա յում է ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից 

մե  կի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նություն: Միա-

ժա մա նակ այն դեպ քում, երբ բաժ նա յին սե փա կա նության մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե-

նով ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում օ րեն քով կամ այդ պի սի ա ռանձ նա ցումն  անհ նար է 

ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա նության ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ-

ճա ռե լու, ա ռանձ նա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նա յին սե փա կա նության մյուս մաս նա կից-

նե րից կա րող է պա հան ջել վճա րել իր բաժ նի ար ժե քը մի այն նրանց հա մա ձայ նությամբ, 

քա նի որ այդ պի սի հա մա ձայ նության բա ցա կա յությու նը կհան գեց նի կամ քի ինք նա վա-

րության և գույ քա յին ինք նու րույ նության սկզբուն քի խախտ ման, հետ ևա բար նաև ան ձի 

սե փա կա նության ի րա վուն քի խախտ ման:

Վե րոգր յալ հա մա ձայ նության պար տա դիր լի նե լը հաս տատ վում է նաև այն հան գա-

ման քով, որ բաժ նա յին սե փա կա նության մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու 

փո խա րեն՝ մյուս սե փա կա նա տե րե րը նրան փոխ հա տու ցում վճա րե լու ի րա վունք ու նեն 

նույն պես միայն նրա հա մա ձայ նությամբ, բա ցա ռությամբ այն դեպ քե րի, երբ սե փա կա-

նա տի րոջ բա ժինն անն շան է, չի կա րող ի րա պես ա ռանձ նաց վել և  ընդ հա նուր գույ քի 

օգ տա գործ ման մե ջ այդ սե փա կա նա տերն էա կան շահ չու նի (տե՛ս, Դա վիթ Ա սատր յանն 

ընդ դեմ Ս վետ լա նա Ա սատր յա նի և Ար թու ր Գա սիս յա նի թիվ ԵՄԴ/0199/02/10 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Զար գաց նե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Նել լի Հա-

րու թյու ն յանն ընդ դեմ Ա ղա ջան Ա վագ յա նի թիվ ԵԷԴ/1661/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով 04.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշել է, որ գո յություն ու նե ցող ի րա վա կար գա վո րու-

մը հնա րա վոր է հա մա րում բաժ նա յին սե փա կա նության ներ քո գտնվող գույ քից բա ժինն 

ա ռանձ նաց նել ինչ պես բնե ղե նով, այն պես էլ դրա մա կան հա տուց մամբ: Ընդ ո րում, նա-

խա պատ վությու նը տրվում է բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լուն, քա նի որ այս դեպ քում 

ան ձը շա րու նա կում է պահ պա նել իր սե փա կա նության ի րա վուն քը բնե ղե նով ա ռանձ նաց-

ված մա սի նկատ մամբ, մի նչ դեռ փոխ հա տուց ման դեպ քում ան ձի սե փա կա նության ի րա-

վուն քը բաժ նե մա սի նկատ մամբ դա դա րում է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մե կ այլ ո րոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն  ե րին, նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ ման ված կա նո նը, հա մա ձայն ո րի` «ընդ-

հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում uահ ման ված 

կա նոն նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե լու ակն հայտ անն պա տա կա հար մա րության դեպ քում 

դա տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ կա յաց նել գույ քը հրա պա րա կա յին uա կար կություն-

նե րով վա ճա ռե լու մաuին` uտաց ված գու մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր uե-

փա կա նության մաuնա կից նե րի մի ջև` նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ» չպետք է մե կ նա-

բա նել որ պես նշված պայ ման նե րի առ կա յության դեպ քում դա տա րա նի` տվյ ալ գույ քը 

հրա պա րա կա յին սա կար կություն նե րով վա ճա ռե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն: Հիշ յալ 

նոր մում «ի րա վունք ու նի» ձևա կեր պու մը անհ րա ժեշտ է մե կ նա բա նել մի այն որ պես մի նչ 

նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում նա խա տես ված հան գա մանք ներն ա պա ցուց ված լի նե լը 

գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կություն նե րով վա ճա ռե լու ար գելք, իսկ հիշ յալ 3-5-րդ կե-

տե րում նա խա տես ված հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ված լի նե լու դեպ քում Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի հա մար ծա գում է պար տա կա նություն գույ քը հրա պա-

րա կա յին սա կար կություն նե րով վա ճա ռե լու մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար (տե՛ս, Ազ նիվ 

Մի նաս յանն ընդ դեմ Օ դա րու  հի Կի րա կոս յա նի և  այ լոց թիվ ԵԿԴ/3249/02/09 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 

որ գույ քից բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու պա հանջն ինք նըս տինք յան չի կա րող են-

թադրել դրա անհ նա րի նության դեպ քում բաժ նի ար ժե քը վճա րե լու պա հանջ, քա նի որ բա-

ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում սե փա կա նա տե րը պահ պա նում է բաժ նի նկատ-

մամբ իր սե փա կա նության ի րա վուն քը, մի նչ դեռ բաժ նի ար ժե քի փոխ հա տուց ման դեպ քում 

ան ձի սե փա կա նության ի րա վուն քը բաժ նի նկատ մամբ դա դա րում է: Այլ կերպ ա սած՝ ան-

ձը, ցան կություն հայտ նե լով ա ռանձ նաց նել իր բա ժինն ընդ հա նուր սե փա կա նությու նից, 

պար տա վոր ված չէ բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նության դեպ քում պա հան ջել դրա 

ար ժե քի վճա րում, և հետ ևա բար նաև իր սե փա կա նության ի րա վուն քի դա դա րե ցում:

Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ 
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գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու գոր ծե րով յու րա քանչ յուր դեպ քում էա կան նշա նա-

կություն ու նի պար զել այդ պի սի պա հանջ ներ կա յաց րած ան ձի ի րա կան կամ քը, ին չը դա-

տա րան նե րը պետք է ի րա կա նաց նեն հայ ցի հիմքն ու ա ռար կան ճշգրտե լով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նաև վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 8-րդ հոդ վա ծը, 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 274-րդ հոդ վա ծը, 189-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 

փաս տել է, որ բաժ նա յին սե փա կա նության ի րա վուն քով մե  կից ա վե լի ան ձանց պատ կա-

նող գույ քի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծումն  ու տնօ րի նու մը պետք է ի րա կա նաց վեն բո-

լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նությամբ, իսկ այդ պի սի հա մա ձայ նության բա ցա կա յության 

դեպ քում գույ քը կա րող է տի րա պետ վել և  օգ տա գործ վել դա տա րա նի սահ ման ված կար-

գով:

Վե րոգր յա լով է պայ մա նա վոր ված ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նության մաս նա-

կից նե րից յու րա քանչ յու րի կող մի ց իր տի րա պե տության ներ քո գտնվող գույ քի նկատ-

մամբ ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նությունն ընդ դեմ այն ան ձանց, ո րոնց գոր-

ծո ղություն նե րը խո չըն դո տում են սե փա կա նա տի րո ջը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու իր 

օգ տա գործ ման, տի րա պետ ման, տնօ րին ման ի րա վա զո րություն նե րը: Սե փա կա նա տերն 

ի րա վա սու է պա հան ջել վե րաց նե լու իր սե փա կա նա տի րա կան ի րա վունք նե րը լիար ժեք 

ի րա կա նաց նե լու հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, ընդ ո րում, սահ մա նա փա կումն  ե-

րը կա րող են լի նել ինչ պես օ րի նա կան, այն պես էլ ա նօ րի նա կան, երբ ա պօ րի նի գոր ծո-

ղություն նե րի մի  ջո ցով խո չըն դո տում են սե փա կա նա տի րո ջը օգ տա գոր ծել, տի րա պե տել 

և տ նօ րի նել իր գույ քը:

Վե րը նշվա ծի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բաժ նա յին 

սե փա կա նության ներ քո գտնվող գույքն այլ ան ձանց կող մի ց ա պօ րի նի տի րա պետ վե լու 

պայ ման նե րում բաժ նա յին սե փա կա նության մաս նա կից նե րից որ ևէ մե  կը զրկված չէ իր 

գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից հետ պա հան ջե լու հնա րա վո րությու նից:

ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

30.04.2015թ.
4. Աս յա Դավթյան և մ յուս ներ v. Կա րի նե Սի րե կան յան, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱԴԴ/0134/02/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է շին ծու գոր ծար քի 

ան վա վե րության հետ ևանք նե րի կի րառ ման պա հանջ նե րի քննության ա ռանձ նա հատ-

կություն նե րին այն պա րա գա յում, երբ որ պես շին ծու գոր ծար քով քո ղարկ ված ի րա վա-

հա րա բե րություն վկա յա կոչ վում է հիմն  ա կան պար տա վո րության կա տար ման ա պա հով-

մանն ուղղ ված լրա ցու ցիչ պար տա վո րությու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ վե րա հաս տա տել է 

նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ գրա վոր գոր ծարք նե րի նկատ-

մամբ շին ծու լի նե լու հիմ քով ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րության հետ ևանք նե րի կի րառ-

ման հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա ցու ցել, որ՝

1. գոր ծարքն ի րա կա նում կնքվել է ոչ այն ստո րագ րած ան ձանց մի ջև, կամ

2. այն ստո րագ րած ան ձանց կամ քը չի հա մա պա տաս խա նում պայ մա նագ րում շա-

րադր վա ծին: Այ սինքն՝ շին ծու գոր ծարքն առ կա է այն դեպ քում, երբ կող մե  րի մի ջև ի րա-

կա նում ծա գում են ի րա վա հա րա բե րություն ներ, սա կայն դրանք ի րենց բնույ թով այլ են, 

քան այն ի րա վա հա րա բե րություն նե րը, ո րոնք կող մե  րը ցան կա նում են ներ կա յաց նել եր-

րորդ ան ձանց (տե՛ս, « Սինկ րիս տալ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Գա գիկ Բղ դո յա նի և մ յու ս նե րի թիվ 

3-623(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րը նշված դիր քո րո շու-

մը, նշել է, որ գրա վոր գոր ծարք նե րի նկատ մամբ շին ծու լի նե լու հայ ցա պա հան ջով ա պա-

ցուց ման ա ռար կան կազ մում են հետև յալ փաս տե րը.

- օ րեն քով սահ ման ված ձևին հա մա պա տաս խա նող գոր ծար քի առ կա յությու նը.

- այդ գոր ծար քը վի ճար կե լու ի րա վունք ու նե նա լը (շա հագր գիռ անձ հան դի սա նա լը).

Էջ 
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- գոր ծար քը կնքե լիս կող մե  րի ի րա կան կա մար տա հայ տությու նը.

-վի ճարկ վող գոր ծար քում նշված քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րից 

տար բեր վող` ի րա կա նում այլ քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի առ կա-

յությու նը.

-կող մե  րի մի ջև ի րա կա նում առ կա քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րը 

վի ճարկ վող գոր ծար քով քո ղար կե լու նպա տա կի առ կա յությու նը:

Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տի ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` նշված հան գա մանք նե րը պետք է ա պա ցու ցի այդ 

փաս տե րը վկա յա կո չող կող մը (տե՛ս, Նու ն յա Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Ք նա րիկ Մար տի րոս յա-

նի և մ յու ս նե րի թիվ ԵԱՔԴ/1299/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):  

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ այն դեպ քե րին, երբ որ պես շին ծու գոր ծար քով 

քո ղարկ ված ի րա վա հա րա բե րություն վկա յա կոչ վում է հիմն  ա կան պար տա վո րության 

կա տար ման ա պա հով մանն ուղղ ված պար տա վո րությու նը (օ րի նակ` գրա վի, ե րաշ խա վո-

րության, ե րաշ խի քի և  այլն): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա վո րություն նե րի կա տար ման 

ա պա հով ման մի  ջոց նե րը նպա տա կաուղղ ված են օ ժան դա կե լու ի րենց նա խա տես ման 

հա մար հիմք ծա ռա յած պար տա վո րության կա տար մա նը, այդ իսկ պատ ճա ռով էլ պար-

տա վո րություն նե րի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից որ ևէ մե կն ինք նու րույն գո յություն ու նե նալ 

չի կա րող:

Վե րը նշված ա ռանձ նա հատ կության հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 

որ այն դեպ քում, երբ որ պես շին ծու գոր ծար քի ան վա վե րության հետ ևանք նե րի կի րա ռում 

շա հագր գիռ ան ձը դա տա րա նից պա հան ջել է կի րա ռել պար տա վո րության կա տար ման 

ա պա հով ման մի  ջոց նե րից որ ևէ մե  կի կա նոն նե րը, վեր ջինս նախ և  ա ռաջ պար տա վոր է 

ա պա ցու ցել հիմն  ա կան պար տա վո րության առ կա յության փաս տը:

17.07.2015թ.
5. Նել լի Հա կոբ յան և մ յուս ներ v. « Համխ  աչ» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/1013/02/13

Խն դիր.Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս ո րոշ մամբ անդրա դար ձել է էա կան նշա նա-

կություն ու նե ցող մո լո րության ազ դե ցության տակ կնքված գոր ծար քի ա ռանձ նա հատ-

կություն նե րին, այն ան վա վեր ճա նա չե լու ի րա վա կան հիմ քե րին` վե րա հաս տա տե լով և 

զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 289-րդ հոդ վա ծը, 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու-

րա քանչ յուր գոր ծարք (պայ մա նա գիր) նախ ևա ռաջ կա մա յին ակտ է, որն ուղղ ված է 

ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնքման հա մար ա ռաջ-

նա յին նշա նա կություն ու նեն «կամք» և «կա մա հայտ նություն» հաս կա ցություն նե րը: Հետ-

ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել բա ցա հայ տել նշված հաս կա ցություն-

նե րի բո վան դա կությու նը: « Կամ քը» ան ձի ներ քին ցան կությունն է, պա հան ջը, ձգտու մը, 

մտադրությու նը, դի տա վո րությու նը, հա մա ձայ նությու նը: « Կա մա հայտ նությու նը» կամ քի 

ար տա հայտ ման ար տա քին ձևն  է, մի  ջո ցը, ե ղա նա կը: Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծարքն այն 

կնքած ան ձանց ներ քին կամ քի և  ար տա քին կա մա հայտ նության հա մակ ցությունն է: Ընդ 

ո րում, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում կնքված գոր ծար քում կամ քի և կա մա հայտ-

նության ան հա մա պա տաս խա նությու նը կա րող է հան գեց նել այդ գոր ծար քի ան վա վե-

րությա նը: Այդ պի սի ան հա մա պա տաս խա նությու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 

ինչ պես գոր ծար քը կնքած ան ձանց անձ նա կան հատ կա նիշ նե րով, այն պես էլ ար տա քին 

ներ գոր ծության ազ դե ցությամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծությա նը, գտել է, որ էա կան նշա-

նա կություն ու նե ցող մո լո րությունն առ կա է, երբ կնքված գոր ծար քը չի ար տա հայ տում 

կող մե  րի ի րա կան կամ քը, չի կա րող հան գեց նել այն ի րա վա կան հետ ևանք նե րին, ո րոնք 

նրանք ի նկա տի են ու նե ցել գոր ծար քի կնքման պա հին: Էա կան նշա նա կություն ու նի գոր-

ծար քի բնույ թի, մաս նա վո րա պես` գոր ծար քի էության, դրա հետ ևանք նե րի, կող մե  րի հա-
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րա բե րություն նե րի բո վան դա կության վե րա բեր յալ մո լո րությու նը: Գոր ծար քի ա ռար կա-

յի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րությու նը նշա նա կում է, որ կող մե  րը կամ նրան ցից 

մե  կը նկա տի է ու նե ցել ոչ այն ա ռար կան, ո րին վե րա բե րում է կնքված գոր ծար քը, այլ 

իր հատ կա նիշ նե րով տար բեր վող մե կ այլ ա ռար կա (տե՛ս, Գ ևորգ Զու  րու ն յանն ընդ դեմ 

Դա վիթ Քի թապսզյ  ա նի, Վա րազ դատ Ե ղո յա նի թիվ ԵՔԴ/0724/02/08 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մո լո րությու նը գոր ծարք կնքած կող մի  կամ քի շե ղումն  է 

(կամ քի խե ղաթյու րու մը) կամ շեղ ման արդ յունքն է, որն ու նի ո րո շիչ ազ դե ցություն գոր-

ծար քի կնքման և (կամ) դրա կնքման հա մար էա կան նշա նա կություն ու նե ցող հան գա-

մանք նե րի վրա: Այն, որ պես կա նոն, հիմն  ված է սխալ են թադրության (պատ կե րաց ման) 

վրա: Մո լո րության ազ դե ցության տակ կնքված գոր ծար քում կող մի  կամ քը հա մա պա-

տաս խա նում է նրա կա մա հայտ նությա նը, սա կայն այն ձևա վոր վում է գոր ծար քի կնքման 

հա մար նշա նա կություն ու նե ցող հան գա մանք նե րի սխալ պատ կե րաց ման արդ յուն քում, 

ո րոնք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր հան գա մանք նե րով (օ րի նակ` ա նու-

շադրությու նը, կրթության ոչ բա վա րար մա կար դա կը, գոր ծար քի ա ռար կա յի կամ գոր-

ծար քի այլ պայ ման նե րի մա սին անհ րա ժեշտ տե ղե կության բա ցա կա յությու նը կամ դրա 

ոչ բա վա րար կամ թե րի լի նե լը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ մո լո րության ազ դե-

ցության տակ կնքված գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մի այն այն դեպ քում, երբ 

մո լո րությունն էա կան է: Մո լո րության էա կան կամ ոչ էա կան բնույ թը դա տա րա նը յու րա-

քանչ յուր դեպ քում պար զում է՝ ել նե լով գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից և  այն ի րո-

ղությու նից, թե որ քա նով է մո լո րությու նը նշա նա կա լից, զգա լի գոր ծար քի տվյ ալ մաս-

նակ ցի հա մար: Ընդ ո րում, էա կան նշա նա կություն ու նե ցող մո լո րությու նը պետք է առ կա 

լի նի գոր ծար քի կնքման պա հին, այլ ոչ թե ծա գի գոր ծար քը (պայ մա նա գի րը) կնքե լուց 

հե տո ո րոշ ժա մա նակ անց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ փաս տել է, որ օ րենս դի րը որ պես գոր ծարքն 

ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք դի տել է գոր ծար քի բնու յ թի կամ դրա ա ռար կա յի վե րա բեր յալ 

էա կան նշա նա կություն ու նե ցող մո լո րությու նը: Մինչ դեռ գոր ծար քի շար ժա ռիթ նե րի վե-

րա բեր յալ մո լո րությունն էա կան նշա նա կություն ու նե նալ չի կա րող: 

Գոր ծար քի բնու յ թի վե րա բեր յալ մո լո րու թյու  նը. Գոր ծար քի բնույ թը տվյ ալ գոր-

ծար քի մի  շարք հատ կա նիշ նե րի (պայ ման նե րի) հա մակ ցությունն է, ո րը հնա րա վո րություն 

է տա լիս տար բե րել մե կ գոր ծար քը մե կ այլ գոր ծար քից: Այ սինքն` գոր ծար քի բնույ թը, ըստ 

էության, գոր ծար քի տե սակն է: Գոր ծար քի բնույ թի վե րա բեր յալ մո լո րությունն առ կա է 

այն դեպ քում, երբ կող մը, ո րը գոր ծել է մո լո րության ազ դե ցության տակ, ի վեր ջո չի հա-

սել այն նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը, ո րին ուղղ ված է ե ղել նրա կամ քը և  ո րը նկա տի է 

ու նե ցել գոր ծար քը կնքե լիս: Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծար քը կնքած կող մե  րից մե  կի կամ քը 

(ցան կությու նը) ուղղ ված է ե ղել ո րո շա կի գոր ծար քի կնքմա նը, օ րի նակ` պա հատ վության 

պայ մա նագ րի կնքմա նը, մի նչ դեռ գտնվե լով մո լո րության ազ դե ցության տակ՝ կնքել է 

մե կ այլ գոր ծարք, օ րի նակ` վար ձա կա լության պայ մա նա գիր: 

Գոր ծար քի ա ռար կա յի այն պի սի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու թյու  նը, 

ո րոնք զգա լիո րեն պա կա սեց նու մ են այն ըստ նշա նա կու թյան օգ տա գոր ծե լու  հնա-

րա վո րու թյու ն նե րը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հարկ է հա մա րել նշել, որ գոր-

ծար քի ա ռար կա կա րող են լի նել ինչ պես նյու թա կան ա ռար կա նե րը (օ րի նակ, ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նագ րի դեպ քում` ո րո շա կի ապ րան քը, ան շարժ գույ քը), այն պես էլ ո րո շա կի 

գոր ծո ղություն նե րը (օ րի նակ, ծա ռա յություն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նագ րի 

դեպ քում` ծա ռա յություն ներ մա տու ցե լը, կա պա լի պայ մա նագ րի դեպ քում` հա մա պա տաս-

խան աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը): Հետ ևա բար գոր ծար քի ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի 

վե րա բեր յալ մո լո րությունն առ կա է ոչ մի այն այն դեպ քում, երբ գոր ծար քի ա ռար կան իր 

է, այլ նաև այն դեպ քում, երբ այն ո րո շա կի գոր ծո ղություն է:

Գոր ծար քի ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րությու նը դրսևոր վում 

է այն դեպ քում, երբ կնքված գոր ծար քի ա ռար կան չի հա մա պա տաս խա նում այն հատ-

կա նիշ նե րին, ո րը կող մը նկա տի է ու նե ցել ի սկզբա նե նման գոր ծարք կնքե լիս: Միա-

ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ գոր ծար քի ա ռար կա յի 

հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րությունն անհ րա ժեշտ է տար բե րել այն ի րա վի ճա կից, 

երբ պայ մա նագ րի կող մը թույլ է տա լիս պայ մա նագ րի ա ռար կա յի ո րա կի պայ մա նին ներ-
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կա յաց վող խախ տում, օ րի նակ` ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճառ վել է ոչ պատ շաճ 

ո րա կի ապ րանք (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 472-րդ, 485-րդ, 486-րդ հոդ ված ներ), 

կա պա լի պայ մա նագ րով կա տար ված աշ խա տանք նե րը պատ շաճ ո րա կի չեն (ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան օ րենսգր քի 718-րդ, 719-րդ, 721-րդ հոդ ված ներ): Նշ ված դեպ քե րը հան գեց-

նում են այլ ի րա վա կան հետ ևանք նե րի (օ րի նակ՝ պայ մա նագ րի լուծ ման, պայ մա նագ րի 

գնի վե րա նայ ման և  այլն):

Էա կան նշա նա կություն ու նե ցող մո լո րության ազ դե ցության տակ կնքված գոր ծար-

քը (պայ մա նա գի րը) կա րող է վի ճարկ վել մի այն այդ գոր ծար քի (պայ մա նագ րի) կողմ 

հան դի սա ցող ան ձի կող մի ց: Ն ման սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա-

ման քով, որ մո լո րության ազ դե ցության տակ կնքված գոր ծար քի դեպ քում կող մի  կամ-

քի խե ղաթյուր ման փաս տի առ կա յության մա սին օբ յեկ տի վո րեն կա րող է փաս տար կել 

մի այն այն ան ձը, ով գտնվել է էա կան մո լո րության ազ դե ցության ներ քո:

28.12.2015թ.

6. Վա հագն Կապ լան յան v. ՀՀ ար դա րա դա տության նա խա րա րության դա տա-

կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռա յություն, ՀՀ ֆի նանս նե րի 

նա խա րա րություն և մ յուս ներ, քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0435/02/13 

Խն դիր. Հար կա դիր ա ճուր դի ան վա վեր ճա նաչ ման արդ յուն քում դրա նում հաղ թած 

ան ձի հետ կնքված պայ մա նագ րի ան վա վե րության դեպ քում ո՞վ պետք է կրի ա ճուր դում 

հաղ թած մաս նակ ցի կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված կար գով մուծ ված լո տի գնման գի նը 

կազ մող դրա մա կան գու մա րը վեր ջի նիս վե րա դարձ նե լու պար տա կա նությու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 14-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 289-րդ հոդ վա ծը, 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 304-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ցան կա ցած 

քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծարք կա րող է դրա մաս նա կից նե րի հա մար ա ռա ջաց նել 

ցան կա լի ի րա վա կան հետ ևանք ներ, ե թե այն վա վեր է, այ սինքն՝ հա մա պա տաս խա նում է 

օ րեն քից բխող ո րո շա կի պա հանջ նե րի ու պայ ման նե րի: Այն դեպ քում, երբ գոր ծար քը չի 

հա մա պա տաս խա նում այդ պա հանջ նե րին, ա պա այն հա մար վում է ան վա վեր կա՛մ օ րեն-

քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մի ց ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում (վի ճա-

հա րույց գոր ծարք), կա՛մ ան կախ նման ճա նա չու մի ց (ա ռո չինչ գոր ծարք):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վի ճա հա րույց գոր ծարքն ան վա վեր ճա-

նա չե լը և դրա ան վա վե րության հետ ևանք նե րը կի րա ռե լը քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նության ե ղա նակ նե րից մե կն է, քա նի որ այդ պի սի գոր ծարքն ան վա վեր 

ճա նաչ վե լու դեպ քում տե ղի է ու նե նում երկ կող մա նի ռես տի տու ցիա, այ սինքն՝ ան վա-

վեր ճա նաչ ված գոր ծար քի կող մե  րից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա-

դարձ նել գոր ծար քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու 

անհ նա րի նության դեպ քում` հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե-

րության այլ հետ ևանք ներ օ րեն քով նա խա տես ված չեն:

Վ կա յա կո չե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

1-ին և 5-րդ հոդ ված նե րը, 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Հ րա-

պա րա կա յին սա կար կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 2-րդ հոդ-

վա ծը, 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 33-րդ հոդ վա ծի 3-5-րդ մա սե րը, 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 

մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով կար գա վոր վում են դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա-

րումն  ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը, սահ մա նում է, որ պար տա պա նի գույ քի վրա 

բռնա գան ձում տա րա ծե լը՝ որ պես դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց, եզ-

րա փակ վում է ա ճուր դի կամ ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով գույ քը հար կա դիր ի րաց նե լով, 

ո րը կա տար վում է նույն օ րեն քով և «Հ րա պա րա կա յին սա կար կություն նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը կար գա վո րում է 

հրա պա րա կա յին ա ճուրդ նե րի մի  ջո ցով գույ քի ի րաց ման հետ կապ ված հա րա բե րություն-

նե րը, սահ մա նում է, որ հար կա դիր ա ճուր դը՝ որ պես սա կար կություն նե րի ձև, կազ մա-

կերպ վում և կա տա րո ղա կան թեր թին հա մա պա տաս խան անց կաց վում է հար կա դիր 

կա տա րո ղի կող մի ց, որն ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցի հետ մի ա սին ա ճուրդն անց-

Էջ 
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կաց նե լու օ րը ստո րագ րում է դրա արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ար ձա նագ րությու նը, իսկ 

ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցի կող մի ց լո տի (ո րո շա կի նկա րագ րություն, մե կ նար կա յին 

գին և  օ րեն քով նա խա տես ված այլ տվյ ալ ներ ու նե ցող ա ճուր դով վա ճառ վող գույ քի կամ 

ի րա վուն քի) գնման գի նը հա մա պա տաս խան հաշ վին մու ծե լուց հե տո նրա հետ կնքում է 

ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Հ րա պա րա կա յին սա կար-

կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա ռու վա ճառ քի պայ-

մա նագ րի կող մե ր են հան դի սա նում մի  կող մի ց ա ճուր դում հաղ թած մաս նա կի ցը՝ որ պես 

գնորդ, և մ յուս կող մի ց հար կա դիր կա տա րո ղը՝ որ պես վա ճա ռող, ո րը տվյ ալ քա ղա-

քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րություն նե րի շրջա նակ նե րում հան դես է գա լիս պե տության 

ա նու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը «Հ րա պա րա կա յին սա կար-

կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագ րել է նաև լո տի վե րա բեր յալ ա ճուր դի ան վա-

վեր ճա նաչ ման հնա րա վո րություն՝ սահ մա նե լով, որ ա ճուր դը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ-

վել մի այն դա տա կան կար գով, ին չը հան գեց նում է դրա նում հաղ թած ան ձի հետ կնքված 

պայ մա նագ րի ան վա վե րության: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ լո տի վե րա բեր յալ 

ա ճուր դը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նաչ վե լու արդ յուն քում դրա նում հաղ թած ան-

ձի հետ կնքված պայ մա նագ րի ան վա վե րության դեպ քում կի րա ռե լի են գոր ծար քի ան վա-

վե րության վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում ամ րագր ված ընդ հա նուր կա-

նոն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ ան վա վեր ճա նաչ ված գոր ծար քի կող մե  րից յու րա քանչ յու րը 

պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա դարձ նել գոր ծար քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի և «Հ րա պա րա կա յին սա կար կություն-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված ի րա վադրույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հար կա դիր ա ճուր դում հաղ թող 

ճա նաչ ված ան ձի հետ կնքված պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում տե ղի 

է ու նե նում երկ կող մա նի ռես տի տու ցիա. ա ճուր դում հաղ թող ճա նաչ ված մաս նա կի ցը 

պար տա վոր է հար կա դիր կա տա րո ղին վե րա դարձ նել լո տը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղը 

պար տա վոր է ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցին վե րա դարձ նել վեր ջի նիս կող մի ց օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով մու ծած լո տի գնման գի նը կազ մող դրա մա կան գու մա րը:

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆ

17.07.2015թ.
7. « Հովն  ան յան Ին տեր նեյշնլ» ՍՊԸ v. Կա րեն Մկրտչ յան և Նա րի նե Ա վե տիս-

յան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0526/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք դա տա րան վճար ման կար գադրություն ար ձա կե լու վե րա բեր յալ դի-
մու մի  ներ կա յաց ման փաստն ինք նին բա վա րար հիմք է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 
339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տի հիմ քով հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տը 
կա սեց նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա-
յաց րած ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա յին վա ղե-
մության ընդ հա նուր ե րեք տար վա ժամկ  ե տը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժամ-
կե տի հաշ վարկ ման կար գը, այն է` հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի ըն թացքն սկսվում 
է այն օր վա նից, երբ անձն ի մա ցել է կամ պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ-
ման մա սին (տե՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Դար բին յանն ընդ դեմ Դա նիել Ղա սա բողլյ  ա նի թիվ 
ԵԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի 
ո րո շու  մը)։

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  
են թա կե տը, 340-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը, խախտ ված 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության հա մար հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ետ ներ նա խա-
տե սե լով, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է այդ ժամկ  ետ նե րի ընդ հատ ման ու կա սեց ման կար-
գը և հիմ քե րը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ և 340-րդ հոդ-
ված նե րի վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի ըն թաց քի 
ընդ հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ է սահ ման ված կար գով (օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով) հայ ցը հա րու ցած լի նե լու հան գա ման քի առ կա յությու նը, այ սինքն` երբ հայ ցը հա-

Էջ 
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րուց վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի նոր մե  րի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան և  ըն դուն վել է դա տա րա նի կող մի ց: Ի տար բե րություն հայ ցա յին վա-
ղե մության ժամկ  ե տի ընդ հատ ման վե րը նշված հիմ քի՝ հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի 
ըն թաց քը կա սեց վում է, ե թե առ հա սա րակ ներ կա յաց վել է վճար ման կար գադրություն 
ար ձա կե լու մա սին դի մում: Այ սինքն` տվյ ալ ի րա վի ճա կում օ րենս դի րը հայ ցա յին վա ղե-
մության ժամկ  ե տի կա սե ցու մը պայ մա նա վո րել է վճար ման կար գադրություն դա տա րան 
ներ կա յաց նե լու փաս տով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել փաս տել, որ օ րենսդրի 
կող մի ց նմա նօ րի նակ տար բե րակ ված մո տե ցումն  ար դա րա ցիո րեն պայ մա նա վոր ված է 
հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սեց ման և  ընդ հատ ման գոր ծըն թաց նե-
րին և դրանց ի րա վա կան հետ ևանք նե րին բնո րոշ մի  շարք ա ռանձ նա հատ կություն նե րով: 
Այս պես, հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սեց ման էությու նը կա յա նում է 
նրա նում, որ վա ղե մության ժամկ  ե տի մե ջ չի հաշ վարկ վում այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, 
երբ ան ձը զրկված է ե ղել իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության հա մար դա-
տա րան հայց հա րու ցե լու հնա րա վո րությու նից` օ րեն քում նշված պատ ճառ նե րի (հիմ քե-
րի) առ կա յության հետ ևան քով: Ընդ ո րում, կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա ման քի 
վե րա նա լու դեպ քում` դրա նից ան մի  ջա պես հե տո, վա ղե մության ժամկ  ե տը շա րու նա կում 
է հո սել: Ինչ վե րա բե րում է հայ ցա յին վա ղե մության ըն թաց քի ընդ հատ մա նը, ա պա վեր-
ջի նիս յու րա հատ կությու նը կա յա նում է նրա նում, որ օ րեն քով մատ նանշ ված հիմ քե րի առ-
կա յության դեպ քում հայ ցա յին վա ղե մության ար դեն իսկ ան ցած ժա մա նա կա հատ վածն 
այլևս հաշ վի չի առն վում և հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տը սկսում է հո սել վերս տին:

Վե րոգր յա լից զատ անդրա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տով նա խա տես ված կար գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-
տա րա նը հարկ է հա մա րել փաս տել, որ վեր ջի նիս բո վան դա կության վեր լու ծությու նից 
մի ան շա նա կո րեն ակն հայտ է դառ նում, որ հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի ըն թաց քը 
կա սեց վում է, ե թե հա մա պա տաս խան պա հան ջի վե րա բեր յալ ներ կա յաց վել է վճար ման 
կար գադրություն ար ձա կե լու մա սին դի մում: Ըստ այդմ, կա սեց ման ժա մա նա կա հատ-
վածն իր մե ջ ընդգր կում է վճար ման կար գադրությու նը դա տա րան հանձ նե լու պա հից 
(կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մե կ նար կի պահ) մի նչև դրա կա պակ ցությամբ ա ռար-
կություն ներ կա յաց նե լու պահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը (կա սեց ման ժա մա նա կա-
հատ վա ծի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն վերջ նա ժամկ  ետ): Այ սինքն` հայ ցա յին վա ղե մության 
ժամկ  ե տի կա սեց ման հա մար ար դեն իսկ բա վա րար հիմք կա րող է հան դի սա նալ մի այն 
վճար ման կար գադրություն ար ձա կե լու մա սին դի մու մի  ներ կա յա ցու մը դա տա րան:

Այս պի սով, վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ oրենսդրի 
կող մի ց ար ված` «դա տա րան հանձ նե լու պա հից մի նչև ա ռար կություն ներ կա յաց նե լու 
պա հը» ձևա կեր պու մը վե րա բե րում է հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի կա սեց ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծին` դրա հոս քը սկսված և  ա վարտ ված հա մա րե լու պա հե րին, այլ ոչ թե 
պայ մա նա վո րում է բուն կա սեց ման հիմ քի առ կա յությու նը: Ի տար բե րություն հայ ցա յին վա-
ղե մության ժամկ  ե տի ընդ հատ ման դեպ քի, երբ պար տա դիր կեր պով անհ րա ժեշտ է ՀՀ 
օ րենսդրությամբ սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված հայ ցի հա րու ցում, հայ ցա յին վա ղե-
մության ժամկ  ե տի կա սեց ման պա րա գա յում այն օ րեն քի ու ժով ինք նա բե րա բար կա սեց վում 
է վճար ման կար գադրություն ար ձա կե լու մա սին դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու պա-
հից և  ա վարտ վում է դրա առն չությամբ ա ռար կության ներ կա յաց ման պա հով: Ինչ վե րա-
բե րում է այն դեպ քե րին, երբ դի մու մի  քննությունն այլ ըն թացք է ստա նում և  ա ռար կության 
ներ կա յաց ման պահն օբ յեկ տի վո րեն վրա չի հաս նում, ա պա հայ ցա յին վա ղե մության ժամ-
կե տի կա սե ցումն  ու ժի մե ջ է լի նում մի նչև դա տա րա նի կող մի ց ո րո շա կի գոր ծո ղություն-
նե րի ձեռ նար կու մը, մաս նա վո րա պես` վճար ման կար գադրության ար ձա կու մը, վճար ման 
կար գադրություն ար ձա կե լու դի մու մի ` ամ բող ջությամբ կամ մաս նա կի մե ր ժու մը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ մե կ նա բա նություն նե րի հա մա տեքս-
տում ար ձա նագ րել է, որ դա տա րան վճար ման կար գադրություն ար ձա կե լու վե րա բեր-
յալ դի մու մի  ներ կա յա ցումն  ինք նին բա վա րար հիմք է հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի 
ըն թաց քը կա սեց ված հա մա րե լու հա մար` ան կախ դա տա րա նի կող մի ց դի մու մը մե ր ժե-
լու կամ բա վա րա րե լու, պա տաս խա նո ղի կող մի ց ա ռար կություն ներ ներ կա յաց նե լու կամ 
չներ կա յաց նե լու հան գա մանք նե րից:

Միա ժա մա նակ վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշված դրույթ նե րով 
սահ ման ված են հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի կա սեց ման հիմ քե րի կի րառ ման կար-
գը և շր ջա նա կը: Այս պես, այն կի րառ վում է այն դեպ քում, երբ վե րոնշ յալ հան գա մանք նե-
րը ծա գել են կամ շա րու նա կել են գո յություն ու նե նալ հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի 
վեր ջին վեց ամ սում, իսկ ե թե այդ ժամկ  ե տը հա վա սար է վեց ամս վա կամ պա կաս է վեց 
ամ սից, ա պա վա ղե մության ժամկ  ե տի ամ բողջ ըն թաց քում: Ընդ ո րում, ընդ հա նուր կա-
նո նի հա մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում է մի նչև վեց ա մի ս 
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ժա մա նա կով, իսկ այն դեպ քե րում, երբ հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տը հա վա սար է 
վեց ամս վա կամ պա կաս է վեց ամ սից, ա պա կա սե ցու մի ց հե տո հայ ցա յին վա ղե մության 
մն ա ցած ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում է մի նչև հայ ցա յին վա ղե մության ա վար տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան վճար ման կար գադրություն ար ձա կե-
լու մա սին դի մու մի  ներ կա յաց ման փաստն ինք նին ար դեն իսկ բա վա րար և  անհ րա ժեշտ 
հիմք է հայ ցա յին վա ղե մության ժամկ  ե տի կա սեց ման հա մար, իսկ պա տաս խա նո ղի կող-
մի ց գրա վոր ա ռար կություն ներ կա յաց նե լու փաս տը պայ մա նա վո րում է կա սեց ման ժա-
մա նա կա հատ վա ծի ա վար տը, ընդ ո րում` այն դեպ քում, երբ վճար ման կար գադրություն 
ար ձա կե լու վե րա բեր յալ դի մու մը մե րժ վել է դա տա րա նի կող մի ց, կա սեց ման ժա մա նա-
կա հատ վածն ա վարտ վում է մե րժ ման մա սին հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յաց մամբ: 
Այլ կերպ ա սած, ա ռար կություն ներ կա յաց նե լը կամ վճար ման կար գադրություն ար ձա կե-
լու վե րա բեր յալ դի մու մի  մե ր ժու մը, ըստ էության, հան դի սա նում են կա սեց ման ժա մա նա-
կա հատ վա ծի տևո ղության վերջ նա ժամկ  ե տը ո րո շե լու հիմ քեր:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պա տաս խա նատ վությու նը պար տա վո րություն նե րը 
խախ տե լու հա մար

27.11.2015թ.
8. « Ֆին լեքս» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ « Մե տաքս» ԲԲԸ, քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/0492/02/14 

Խն դիր. Արդ յո՞ք դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ-

քով ի րա վա սու է պա կա սեց նել պայ մա նագ րով (հա մա ձայ նագ րով) նա խա տես ված տու-

ժան քի տո կո սադրույ քը.

* Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդ յոք 

ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյու ն ներ մա տու  ցող ըն կե րու թյու ն լի նե լու  հան գա մանքն ինք նին 

բա ցա ռու մ է փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան` որ պես դա տա կան ծախ սի փոխ-

հա տու ց ման հնա րա վո րու թյու  նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա-

ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ վե րա հաս տա տել է նախ կի նում ար տա հայ տած 

ի րա վա կան մե կ նա բա նություն նե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա-

պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ տու ժան քը պար տա վո րություն նե րի կա տա րումն  

ա պա հո վող ե րաշ խիք է: Այն նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու պար տա պա նի կող մի ց 

պար տա վո րության կա տա րու մը, իսկ դրա չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման 

դեպ քում նրա հա մար նա խա տե սել գույ քա յին ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ՝ դրա մա կան 

պա տաս խա նատ վություն, իսկ դա տա րա նը կոչ ված է ա պա հո վե լու սահ ման ված տու ժան-

քի չա փի և պար տա վո րության խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցությու-

նը: Տու ժան քը պա կա սեց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը կոչ ված է կան խե լու ան ձի կող-

մի ց իր քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը (տե՛ս, « Թա մամ» 

ար տադրա կան կոո պե րա տիվն  ընդ դեմ «ԱՍ-ԿԱ» ՍՊԸ-ի թիվ 3-27(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 

չսահ մա նա փա կե լով պայ մա նագ րե րով նա խա տես վող տու ժան քի գու մա րի չա փը` օ րենս-

դի րը մի և նույն ժա մա նակ ի րա վունք է վե րա պա հել դա տա րան նե րին ո րո շե լու հիմն  ա-

կան պար տա վո րությա նը հա մա չափ տու ժան քի սահ ման նե րը՝ ա պա հո վե լով սահ ման ված 

տու ժան քի չա փի և պար տա վո րության խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա մի տ հա րա բե-

րակ ցությու նը: Դա տա րան նե րին վե րա պահ ված նման ի րա վունքն ի րա վա կան այն մի -

ջոց նե րից մե կն է, ո րոնք ուղղ ված են ան ձի կող մի ց իր քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 

ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը կան խե լուն, ինչն իր հեր թին հա մա հունչ է ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ի րա վուն քի որ ևէ ձևով չա րա շա-

հե լու ար գել քին (տե՛ս, ըստ դի մու  մի  «Գ լեն դել Հիլզ» ՓԲԸ-ի` Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան 

դա տա րա նի օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած 31.10.2008 թվա կա նի վճի ռը պար զա բա նե լու  մա-

սին թիվ ԵՄԴ/0134/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Էջ 
79-91
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ թեև տու ժան քի չա փը նվա զեց նե լը 

դա տա րա նի ի րա վունքն է, այ դու հան դերձ, ի րա վուն քի չա րա շա հու մը կան խե լու տե սանկ-

յու նից այն, ըստ էության, նաև դա տա րա նի պար տա կա նությունն է, քա նի որ բո լոր դեպ-

քե րում խոս քը գնում է սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րության խախտ ման 

հետ ևանք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ ռության կամ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցության ա պա-

հով ման մա սին: Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում տու ժան քը պա կա սեց նե լիս դա-

տա րանն ա ռա ջին հեր թին պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի այն հար ցը, թե 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քը որ քա նով է ան հա մա չափ պար տա վո-

րության խախտ ման հետ ևանք նե րին: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 

է, որ տու ժան քի չա փի նվա զե ցու մը չի կա րող նշա նա կել տու ժան քի վճա րու մի ց ընդ-

հան րա պես ա զա տում կամ այն պի սի չա փով նվա զե ցում, ո րը կի մաս տազր կի տու-

ժան քի ինս տի տու տը և չի ծա ռա յի իր նպա տա կին (պար տա վո րություն նե րի կա տար ման 

ե րաշ խիք) (տե՛ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Եր ևա նի է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ-ն  

ընդ դեմ «ԱՐՄԻՆԿՈ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 18.07.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով տու ժան քի ինս տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի-

նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ 

դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ի րա վունք ու նի 

պա կա սեց նել մի այն տու  ժան քի գու  մա րի չա փը, այլ ոչ թե նվա զեց նել պայ մա նագ-

րով (հա մա ձայ նագ րով) սահ ման ված տու  ժան քի տո կո սադրու յ քը: Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է հետև յա լով.

Վեր լու ծե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 94-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 437-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի ի րա վա կան բո վան-

դա կության վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո-

վե լու քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրության սկզբունք նե րից կամ քի ինք նա վա րության, պայ-

մա նագ րի ա զա տության, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց 

ձեռք բե րե լու ու ի րա կա նաց նե լու, պայ մա նագ րի հի ման վրա ի րենց ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նություն ներն ա զատ սահ մա նե լու, պայ մա նագ րի` օ րենսդրությա նը չհա կա-

սող ցան կա ցած պայ ման ո րո շե լու սկզբունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րություն նե րի մաս նա կից նե րի` կող մե  րի հա մար նա-

խա տե սել է հնա րա վո րություն` կնքե լու ինչ պես օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով 

նա խա տես ված, այն պես էլ չնա խա տես ված պայ մա նա գիր և սահ մա նե լու պայ մա նագ-

րի պայ ման նե րը, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ հա մա պա տաս խան պայ մա նի բո վան դա-

կությու նը սահ ման ված է օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել է մաս նա վոր գոր ծե րին կա մա յա կան մի -

ջամ տության ան թույ լատ րե լիության սկզբուն քը, ո րը են թադրում է, որ պե տա կան իշ խա-

նության կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, ցան կա ցած այլ ան ձինք ի րա-

վա սու չեն մի  ջամ տել քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի գոր ծե րին, ե թե նրանք 

ի րենց գոր ծու նեությունն ի րա կա նաց նում են օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Նշ ված սկզբուն քը են թադրում է նաև, որ որ ևէ անձ, այդ թվում նաև դա տա րանն ի րա-

վունք չու նի կա մա յա կա նո րեն մի  ջամ տե լու կող մե  րի պայ մա նագ րա յին հա րա բե րություն-

նե րին` իր հա յե ցո ղությամբ պայ մա նագ րա յին որ ևէ դրույթ փո փո խե լու ե ղա նա կով: Դա-

տա րա նը պայ մա նագ րի որ ևէ դրույթ ի րա վա սու է փո փո խել մի այն հա մա պա տաս խան 

հայ ցա պա հան ջի առ կա յության պայ ման նե րում: Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է ոչ մի այն 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 30-րդ գլ խի ( Պայ մա նա գիր փո փո խե լը և լու ծե լը) ի րա-

վա կար գա վո րու մի ց, այլև դա տա րա նի` որ պես պե տա կան իշ խա նության մարմն  ի սահ մա-

նադրաի րա վա կան կար գա վի ճա կից:

Տու ժան քի տո կո սադրույ քի մա սին պայ մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ 

պայ մա նագ րի պայ ման է, մի ա ժա մա նակ նաև` այն կնքած կող մե  րի ա զատ կամ քի դրսևո-

րում: Որ պես պայ մա նագ րի պայ ման` տու ժան քի տո կո սադրույ քի չա փը կա րող է փո փոխ-

վել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 30-րդ գլ խի ( Պայ մա նա գիր փո փո խե լը և լու-

ծե լը) կա նոն նե րով: Հետ ևա բար դա տա րանն ի րա վա սու չէ իր նա խա ձեռ նությամբ և  իր 

իսկ հա յե ցո ղությամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ քով նվա զեց-

նել պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քի տո կո սադրույ քի չա փը:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի մե կ նա բա նությամբ, բա ցա ռա պես են թադրում է պայ մա նագ րով նա խա տես-

ված տո կո սադրույ քով հաշ վարկ ված տու ժան քի չա փի պա կա սե ցում, ընդ ո րում, նման 

պա կա սե ցու մը թույ լատ րե լի է մի այն այն դեպ քում, երբ տու ժանքն ակն հայ տո րեն ան հա-

մա չափ է պար տա վո րության խախտ ման հետ ևանք նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 

հա մա րել նշել, որ օ րենսդրի կող մի ց կի րառ ված «ակն հայտ ան հա մա չափ» եզ րույ թը, ըստ 

էության, գնա հա տո ղա կան բնույ թի կա տե գո րիա է, ո րը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում 

են թա կա է պարզ ման` հաշ վի առ նե լով պար տա վո րության խախտ ման հան գա մանք նե րը 

և վ րա հա սած հետ ևանք նե րը: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան-

նե րը պետք է հաշ վի առ նեն պար տա վո րության չկա տար ման (խախտ ման) տևո ղությու-

նը, պար տա վո րության մայր գու մա րի և հաշ վարկ ված տու ժան քի գու մա րի հա րա բե րակ-

ցությու նը, պայ մա նագ րի (ապ րանք նե րի, մա տուց վող ծա ռա յություն նե րի, կա տար վող 

աշ խա տանք նե րի) գի նը, պար տա վո րության խախտ ման արդ յուն քում կո րուստ նե րի առ-

կա յությու նը և  այլն: Ընդ ո րում, վե րոգր յա լի վե րա բեր յալ դա տա րան նե րի դա տո ղություն-

նե րը պետք է բխեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից և  ի հա վաս տումն  դրանց` 

գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րից:

Երկ րորդ հար ցադր ման կա պակ ցությամբ, վկա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 

18-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցիա 6-րդ հոդ-

վա ծը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ սահ մա նադրո րեն ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ-

յու րի ի րա վա բա նա կան օգ նություն ստա նա լու ի րա վունքն ար դար դա տաքն նության բաղ-

կա ցու ցիչ տարրն է: Ի րա վա բա նա կան օգ նություն կա րող է ստա նալ ցան կա ցած անձ, 

ցան կա ցած հար ցի կա պակ ցությամբ` ան կախ նրա կար գա վի ճա կից, գոր ծու նեության 

ո լոր տից, ի րա վա հա րա բե րության բնույ թից, պե տա կան գոր ծու նեության տե սա կից, ըն-

թա ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կություն նե րից և  այլն: Ի րա վա բա նա կան օգ նություն ստա-

նա լու ի րա վուն քը ե րաշ խիք է նաև հան դի սա նում Սահ մա նադրությամբ ամ րագր ված այլ 

ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես` ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի դա տա կան, պե-

տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի 

ի րա վուն քի, ի րա վունք նե րը և  ա զա տություն ներն oրեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով 

պաշտ պա նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հա մար:

Վեր լու ծե լով « Փաս տա բա նության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ 

մա սե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նեությունն ի րա վա-

պաշտ պան գոր ծու նեություն է, դրսևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նություն ստա ցող ան-

ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տություն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մամբ ու պաշտ պա նությամբ՝ 

օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով և  ե ղա նակ նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նեությու նը` որ պես 

վստա հոր դի և փաս տա բա նի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րություն, նե րա ռում է տար-

բեր գոր ծո ղություն ներ` սկսած խորհր դատ վությու նից, նե րառ յալ` ներ կա յա ցուց չությու նը, 

պաշտ պա նությու նը քրեա կան գոր ծե րով, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով 

վկա յին ի րա վա բա նա կան օգ նություն ցույց տա լը: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ի րա վա բա նա կան օգ նության ի րա վա հա րա բե րությու նը 

ծա գում է « Փաս տա բա նության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշված 

գոր ծո ղություն նե րից մե  կը կա տա րե լու պա հից, նե րառ յալ, երբ փաս տա բանն օգտ վում 

է ի րա վա բա նա կան օգ նություն ցու ցա բե րե լու հա մար « Փաս տա բա նության մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րից, 

կա տա րում իր պար տա կա նություն նե րը: Ընդ ո րում, կախ ված փաս տա բա նի և վս տա հոր-

դի մի ջև ա ռա ջա ցած ի րա վա հա րա բե րության բնույ թից, ի րա վա բա նա կան օգ նությու նը 

կա րող է մի  դեպ քում սահ մա նա փակ վել օ րեն քում նշված գոր ծո ղություն նե րից մե  կով 

կամ նե րա ռել դրան ցում նշված տար բեր գոր ծո ղություն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ-

նության բնույ թը և շր ջա նակ նե րը պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու շադրություն դարձ-

նել փաս տա բա նի և վս տա հոր դի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րության քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան հիմ քին, քա նի որ փաս տա բա նի կող մի ց ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նություն 

ցու ցա բեր վում է հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի կամ այլ ի րա վա բա նա կան փաս տի հի-

ման վրա: Ընդ ո րում, նշված դեպ քե րում նա խա տես վում են ի րա վա բա նա կան օգ նության 

ձևե րը և շր ջա նակ նե րը, ո րոնք փաս տա բա նը պետք է ցույց տա կոնկ րետ ան ձին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ փաս տա բա նի կող-
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մի ց ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նություն ցույց տա լու բնույ թը, դրա նում նե րառ վող գոր-

ծո ղություն նե րի շրջա նակ նե րը և  ի րա վա բա նա կան օգ նության ժա մա նա կա հատ վա ծը 

կա րող է պարզ վել կող մե  րի մի ջև ի րա վա հա րա բե րության ա ռա ջաց ման հիմք հա մար վող 

ի րա վա բա նա կան փաս տե րի կամ կա տար ված փաս տա ցի գոր ծո ղություն նե րի ու սումն  ա-

սի րության արդ յուն քում (պայ մա նա գիր, լիա զո րա գիր և  այլն) (տե՛ս, նաև Կ րոմ վել Գ րի-

գոր յանն ընդ դեմ ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի թիվ ԵԿԴ/2598/02/11 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծը, 

73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 132-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 4-րդ  

են թա կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ-

րության՝ որ պես դա տա կան ծախս լի նե լու վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա-

վա կան դիր քո րո շու մը: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը դա-

տա կան ծախ սե րի մե ջ ընդգր կել է նաև փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րությու նը: Ուս տի 

փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րությու նը նախ և  ա ռաջ պետք է դի տել որ պես դա տա կան 

ծախս, և հետ ևա բար այն պետք է բաշխ վի կող մե  րի մի ջև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Որ պես դա տա կան ծախս, թե՛ 

հայց վո րը, և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քննության ըն թաց քում կա րող են ներ կա յաց նել 

փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռա յություն նե րի հա մար կա տար ված կամ կա տար վե լիք վճա-

րու մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա րի բռնա գանձ ման մա սին 

պա հան ջի առ կա յությու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց ներ կա յաց նե լը բա վա րար է 

փաս տա բա նի վար ձատ րությա նը, որ պես դա տա կան ծախս, վճռով անդրա դառ նա լու հա մար 

(տե՛ս, Նա րի նե Ռոս տոմ յանն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԱՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր մե կ այլ ո րոշ մամբ անդրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ-

րության խե լամ տության հար ցին, մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փաս-

տա բա նի վար ձատ րության խե լամ տության հար ցը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է ամ բող ջության 

մե ջ հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ 

հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տությունն ու այդ գոր ծո ղություն նե րը փաս տա-

ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննությա նը մաս նակ ցության աս տի ճա նը), գոր ծի 

բար դությու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րության բնույ թը, գոր ծի քննության տևո ղությու նը), 

նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յության մա-

տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռնա գանձ-

վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցությու նը (տե՛ս, 

Ֆեր դի նանտ Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Հա րու թյու ն Պետ րոս յա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րոնշ յալ դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված հար-

ցի կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ հա մա պա տաս խան ի րա-

վա կան հիմ քի առ կա յության (տվյ ալ դեպ քում` ծա ռա յություն նե րի վճա րո վի մա տուց ման 

պայ մա նագ րի) պայ ման նե րում, ի րա վա բա նա կան ծա ռա յություն ներ մա տու ցող ըն կե-

րություն լի նե լու հան գա մանքն ինք նին բա վա րար չէ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ-

րությու նը` որ պես դա տա կան ծախ սի փոխ հա տու ցում մե ր ժե լու հա մար: Այ սինքն` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ո րակյ  ալ ի րա վա բա նա կան օգ նություն ստա նա լու ի րա վուն քը 

և փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րության հա մար փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա-

վուն քը չի կա րող գտնվել կախ վա ծության մե ջ այն պի սի հան գա մանք նե րից, ինչ պի սին են 

ի րա վա բա նա կան ծա ռա յություն ներ մա տու ցող ըն կե րություն լի նե լը կամ հա մա պա տաս-

խան մաս նա գետ ու նե նա լը: 

27.11.2015թ.
9. « Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղի» ՓԲԸ v. «Վ լադ Հա կոբ յա նի ան վան 

« Հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րան»» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ ԵէԴ/0888/02/14 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է ձեռ նար կա տի րա-

կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վո րությունն ան հաղ թա հա րե լի ու ժի 

հետ ևան քով խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վության ա ռանձ նա հատ կություն նե րին` 

մի ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով իր նախ կի նում ար տա հայ տած դիր-

քո րո շումն  ե րը: 

Էջ 
92-100
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կետերը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա-

տել է վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի վե րա բեր յալ նախ կի նում կա յաց ված ո րոշ մամբ ար տա հայ-

տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ օ րենս դի րը որ պես պար տա վո րությու նը խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վության 

պար տա դիր պայ ման սահ մա նել է պար տա վո րությու նը խախ տած ան ձի մե ղ քի առ կա-

յությու նը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես վել է մե ղ քի բա ցա կա յության պա րա-

գա յում պար տա վո րությու նը խախ տած ան ձի պա տաս խա նատ վությու նը, ե թե պար տա վո-

րությու նը բխում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեության ի րա կա նա ցու մի ց: Ընդ ո րում, 

ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վո րությու նը չկա տա րած 

կամ ան պատ շաճ կա տա րած ան ձը են թա կա չէ պա տաս խա նատ վության մի այն այն դեպ-

քում, ե թե ա պա ցու ցի, որ պատ շաճ կա տա րումն  անհ նար է ե ղել ան հաղ թա հա րե լի ու ժի, 

այ սինքն` տվյ ալ պայ ման նե րում ար տա կարգ և  ան կան խե լի հան գա մանք նե րի հետ ևան-

քով: Այդ կա նո նը կի րա ռե լի չէ, ե թե օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով նա խա տես վել է նույ-

նիսկ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յության պայ ման նե րում պար տա վո րությու նը չկա տա-

րած կամ ան պատ շաճ կա տա րած ան ձի պա տաս խա նատ վություն կրե լու հան գա ման քը 

(տե´ս, «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ « Լանդրաս» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0595/04/08 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

մի և նույն ժա մա նակ հա վե լել է, որ մե ղ քի՝ որ պես պա տաս խա նատ վության պար տա դիր 

պայ մա նի առ կա յության մա սին կա նո նը կրում է դիս պո զի տիվ բնույթ, քա նի որ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը բա ցա ռություն է նա խա տե սել 

այն դեպ քե րի հա մար, երբ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վությու նը կա րող 

է վրա հաս նել ան կախ մե ղ քի առ կա յությու նից, դրանք են` օ րեն քով կամ կող մե  րի հա-

մա ձայ նությամբ նա խա տես ված դեպ քե րը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպք է, օ րի նակ, ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը, ո րի 

մե կ նա բա նությու նից բխում է, որ ե թե ան ձը պար տա վո րությու նը չի կա տա րել կամ ան-

պատ շաճ է կա տա րել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս, ա պա 

պա տաս խա նատ վությու նը վրա է հաս նում ան կախ նրա մե ղ քի առ կա յությու նից: Ընդ 

ո րում, օ րենսդրի կող մի ց նման տար բե րակ ված մո տե ցում դրսևո րե լը ար դա րաց ված է, 

քա նի որ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեությունն ի րա կա նաց վում է շա հույթ (ե կա մուտ) 

ստա նա լու նպա տա կով և հետ ևա բար են թադր վում է, որ նման դեպ քե րում բա ցա սա կան 

հետ ևանք նե րի հա մար պա տաս խա նատ վությու նը պետք է իր վրա վերց նի հենց ձեռ նար-

կա տի րա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նող ան ձը: 

Այ սինքն՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նող ան ձինք` որ պես 

գույ քա յին հա րա բե րություն նե րում սե փա կան ռիս կով գոր ծող, գոր ծա րա րության հա մա-

պա տաս խան ո լոր տում մաս նա գի տաց ված սուբ յեկտ ներ, պար տա վո րություն նե րը չկա-

տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հա մար պա տաս խա նատ վության են են թարկ վում 

ան կախ մե ղ քի առ կա յությու նից:

Դ րա հետ մե կ տեղ օ րենս դիրն ընդ հա նուր կա նո նից նա խա տե սել է ո րո շա կի բա-

ցա ռություն, ո րի դեպ քում պար տա վո րությու նը խախ տած ձեռ նար կա տի րա կան գոր-

ծու նեություն ի րա կա նաց նող անձն ա զատ վում է դրա հա մար պա տաս խա նատ վությու-

նից, ե թե ա պա ցու ցում է, որ պար տա վո րության պատ շաճ կա տա րումն  անհ նար է ե ղել 

ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հետ ևան քով: Միև նույն ժա մա նակ, ձեռ նար կա տի րա կան գոր-

ծու նեություն ի րա կա նաց նող ան ձին ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հիմ քով պա տաս խա նատ-

վությու նից ա զա տե լը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն, պայ մա նա վոր ված է ար տա կարգ և  ան կան խե լի, այ սինքն՝ այն պի սի բա ցա ռիկ, 

ան սո վոր, ե զա կի հան գա մանք նե րի ի հայտ գա լով, ո րոնք հաղ թա հա րե լը տվյ ալ պա րա-

գա յում օբ յեկ տի վո րեն անհ նա րին է: Ընդ ո րում, ի հայտ ե կած հան գա ման քի ար տա կարգ 

և  ան կան խե լի լի նե լը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է դի տար կել ու գնա հա տել կոնկ րետ 

պար տա վո րության բնույ թի և դրա կա տար ման պայ ման նե րի շրջա նակ նե րում:
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Ապահովագրություն

17.07.2015թ.
10. «Ար մե  նիա Ին շու րանս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ v. Վա չա գան Խա չա տուր-

յան և Անդրա նիկ Գուլ քան յան, քաղ. գործ թիվ ՏԴ3/0222/02/13

Խն դիր. Արդ յո՞ք բո լոր դեպ քե րում է, որ ա պա հո վա դիր հա մար վող ան ձի և (կամ)   

ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձի հու զա կան 

լար ված վի ճա կում գտնվե լը կա րող է դաս վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա-

սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ հայտ նե լու պար տա կա նության չկա տար ման բա ցա-

ռություն նե րի շար քին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե-

րությու նը, «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա-

նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ, 27-րդ հոդ-

ված նե րը, « Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի կող մի ց 

13.09.2010 թվա կա նի թիվ 10-Լ ո րոշ ման 9.1 մա սի 9.1.1 կե տի «դ» են թա կե տը, 9.1 մա սի 

9.1.2 կե տի «բ» են թա կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ վն աս պատ ճա-

ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը 

պար տա կա նություն են կրում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի տե ղի ու նե նալն ի րենց 

հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա-

հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կա յա ցուց չին: Այս կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, 

հարկ հա մա րե լով անդրա դառ նալ օ րենսդրի կող մի ց նա խա տես ված` ա պա հո վագ րա-

կան ըն կե րությանն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու պար տա-

կա նության կա տար ման «ան հա պա ղության» եզ րույ թի ըն կալ մանն ու մե կ նա բան մա նը, 

գտել է, որ այն ու նի հետև յալ բո վան դա կությու նը. «ան հա պաղ» նշա նա կում է ա ռանց 

հա պա ղե լու, ան մի  ջա պես, նույն պա հին, հնա րա վո րինս ա րագ, ա ռա վե լա գույնս սեղմ 

ժամկ  ե տում: Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը, սահ-

մա նե լով «ան հա պա ղության» եզ րույ թը, այն չի դի տել որ պես բա ցար ձակ պայ ման, քա-

նի որ ի րա վա նոր մի  հե տա գա շա րադրան քում կի րա ռել է նաև «ող ջա մի տ ժամկ  ե տում» 

հաս կա ցությու նը: Իսկ ող ջա մի տ կա րող է գնա հատ վել այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, որն 

օբ յեկ տի վո րեն անհ րա ժեշտ է որ ևէ կոնկ րետ գոր ծո ղության ի րա կա նաց ման հա մար: 

Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում «ան հա պա ղության» պար տա դիր պայ մա նի գնա-

հա տումն  ի րա կա նաց նե լիս դա տա րան նե րը ոչ մի այն պետք է հաշ վի առ նեն ծա նուց ման 

ան մի  ջա պես, նույն պա հին ի րա կա նաց ված լի նե լու փաս տը, այլև՝ դրա ի րա կա նաց ման՝ 

ա ռա ջին իսկ օբ յեկ տիվ, ար դա րաց ված հնա րա վո րությու նը: Ընդ ո րում, ե թե տե ղի է ու-

նե նում ա պա հո վագ րա կան պա տա հար, ա պա ա պա հո վադրին պատ ճառ ված վն ա սից 

բխող նրա կամ շա հա ռո ւի պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ 

անց նում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված գու մա րի մա սով: Սա կայն, 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րությու նը հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք 

է ձեռք բե րում վն աս պատ ճա ռած ան ձի և (կամ) վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ, ե թե ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված 

ժամկ  ե տում և կար գով, այ սինքն` ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում կամ օբ յեկ տի վո րեն 

ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րության առ կա յության պա րա գա յում) ա պա հո վագ րա կան ըն կե-

րությա նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի  մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-

մի ց բխող պա տաս խա նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ ա պա հո վագ րա կան պա տա-

հա րի մա սին հայտ նե լու պար տա կա նության կա տար ման հար ցում բա ցա ռություն ներ են 

հա մար վում հետև յալ դեպ քե րը.

1. երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ)   ավ տոտ րանս պոր տա յին   մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ-

քով տի րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի-

ճա կում,
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2. հայտն վել են այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ անհ նա րին էր ա պա հո վագ րա կան 

ըն կե րությա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին  տե ղե կաց նե լը,

3. ա պա հո վա դի րը տեղյ  ակ չի ե ղել և չէր կա րող տեղյ  ակ լի նել ա պա հո վագ-

րա կան պա տա հա րի մա սին` ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա-

պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց-

նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի վեր լու ծության արդ յունք նե րով 

ակն հայտ է դառ նում, որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի դեպ քում ա պա հո վագ րա կան 

ըն կե րությանն այդ մա սին պար տա վոր են հայտ նել ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ-

րանս պոր տա յին  մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը: Ընդ ո րում, 

ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի-

րա պե տող այլ ան ձը կրում են ա պա հո վագ րա կան ըն կե րությա նը նրանց կող մի ց ա պա-

հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու անհ նա րի նության (ան տեղյ  ա կության) 

ա պա ցուց ման պար տա կա նությու նը:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թե ՛ ավ տոտ րանս-

պոր տա յին մի  ջո ցի ա պա հո վա դի րը, և թե՛ այն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող ան ձը 

կրում են ինչ պես ա պա հո վագ րա կան ըն կե րությա նը տե ղի ու նե ցած ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի ի րա զե կե լու, այն պես էլ հե տա գա յում դրա անհ նա րի նության հան գա ման-

քը ա պա ցու ցե լու պար տա կա նություն նե րը: Ընդ ո րում, նրան ցից որ ևէ մե  կի կող մի ց այդ 

պար տա կա նություն նե րը կա տա րե լու պա րա գա յում դրանք հա մար վում են կա տար ված 

ամ բող ջությամբ:

ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԾԱԳԱԾ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

30.04.2015թ.
11. « Բի Լայն» ՍՊԸ v. Ար տակ Զա քար յան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/2128/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք հա կաի րա վա կան գոր ծո ղություն նե րի (ան գոր ծության) կա տա րու-

մի ց հե տո մի նչև բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի՝ վն ա սի վրա հաս նե լը են թադրա բար վն աս 

պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց պատ ճառ վե լիք վն ա սի կանխ մանն ուղղ ված հա մա պա տաս խան 

մի  ջոց նե րի ձեռ նար կու մը, տվյ ալ պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ հո գա տա րության և շր ջա հա-

յա ցության դրսևո րու մը, կա րող է հա վաս տել վեր ջի նիս մե ղ քի բա ցա կա յության փաս տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 1058-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վն աս պատ ճա ռող ան ձի մե ղ քը  նրա սուբ յեկ տիվ վե րա բեր-

մունքն է իր ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղության (ան գոր ծության) և  ա ռա ջա ցած հետ ևան քի` 

վն ա սի նկատ մամբ, ին չը կա րող է դրսևոր վել թե՛ դի տա վո րության, և թե՛ անզ գու շության 

ձևով: Ընդ ո րում, վն ա սի հա տուց ման հա րա բե րություն նե րում գոր ծում է վն աս պատ ճա-

ռած ան ձի մե  ղա վո րության կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ վեր ջինս չի ա պա ցու ցել վն աս 

պատ ճա ռե լու հար ցում իր մե ղ քի բա ցա կա յությու նը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 

պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վությու նը կա րող է վրա հաս նել նաև վն աս 

պատ ճա ռող ան ձի մե ղ քի բա ցա կա յության պա րա գա յում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե-

րում մե ղքն ար տա հայտ վում է ան ձի վե րա բեր մուն քով ոչ մի այն իր ա րար քի, այլև դրա 

հետ ևանք նե րի նկատ մամբ: Այ սինքն` զուտ հա կաի րա վա կան ա րարք թույլ տա լու փաս տը 

դեռևս չի վկա յում ան ձի մոտ մե ղ քի առ կա յության մա սին, ուս տի դա տա րան նե րը նշված 

հան գա ման քը գնա հա տե լիս նաև պետք է պար զեն այդ պի սի ա րարք թույլ տված ան ձի 

վե րա բեր մուն քը հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ:

Ե թե դի տա վո րության դեպ քում վն աս պատ ճա ռած ան ձը ցան կա նում է կամ ան տար-

բե րությամբ թույլ է տա լիս իր հա կաի րա վա կան ա րար քի հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը, 

ա պա անզ գու շության պա րա գա յում ան ձը, մի  դեպ քում կան խա տե սե լով իր վար քի բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րը, ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի կար ծում է, թե դրանք կկանխ վեն, 

կամ մե կ այլ դեպ քում՝ ընդ հան րա պես չի կան խա տե սում իր ա րար քի հետ ևանք նե րը, 

չնա յած պար տա վոր էր կան խա տե սել:

Էջ 
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Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը հա կաի րա վա-

կան գոր ծո ղություն նե րի կա տա րու մի ց (կամ ան գոր ծության դրսևո րու մի ց) հե տո մի նչև 

բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վրա հաս նե լը պատ շաճ կեր պով ձեռ նար կում է պատ ճառ-

վե լիք վն ա սը կան խե լու ուղ ղությամբ օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վոր, անհ րա ժեշտ և  ի րե նից 

կախ ված բո լոր մի  ջոց նե րը, ա պա տվյ ալ ի րա վի ճա կում կա րող է հա վաս տել են թադրա-

բար վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե ղ քի բա ցա կա յությու նը: Հետ ևա բար, են թադր յալ վն աս 

պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց ձեռ նարկ ված հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րի վե րա բեր յալ 

ա պա ցույց նե րի առ կա յությու նը, ո րոնք վկա յում են նաև նման պայ ման նե րում ի րե նից 

պա հանջ վող պատ շաճ չա փով հո գա տա րության և շր ջա հա յա ցության դրսևոր ման փաս-

տի մա սին, կա րող է հիմք հան դի սա նալ տվյ ալ ան ձին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 

պա տաս խա նատ վությու նից ա զա տե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ դա տա րան նե րը պետք է գնա-

հա տեն ոչ մի այն վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե ղ քը, այլև տու ժո ղի մե ղ քը՝ նկա տի ու նե նա-

լով, որ օ րենս դի րը, կար ևո րե լով տու ժո ղի մե ղ քի ձևը, ամ րագ րել է վն աս պատ ճա ռած 

ան ձին պա տաս խա նատ վությու նից ա զա տե լու կամ նրա պա տաս խա նատ վությու նը նվա-

զեց նե լու հնա րա վո րություն: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1076-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ տու ժո ղի դի տա վո րության հետ ևան քով ծա գած վն ա սը 

չի հա տուց վում: Իսկ նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե տու ժո ղի կո պիտ անզ գու-

շությու նը նպաս տել է վն ա սի ա ռա ջաց մա նը կամ մե  ծաց մա նը, հա տուց ման չա փը պետք 

է նվա զեց վի` կախ ված տու ժո ղի և վն  աս պատ ճա ռո ղի մե ղ քի աս տի ճա նից: Տու ժո ղի կո-

պիտ անզ գու շության առ կա յության և վն  աս պատ ճա ռո ղի մե ղ քի բա ցա կա յության այն 

դեպ քե րում, երբ պա տաս խա նատ վությու նը վրա է հաս նում մե ղ քից ան կախ, հա տուց ման 

չա փը կա րող է նվա զեց վել կամ վն ա սի հա տու ցու մը կա րող է մե րժ վել, ե թե այլ բան նա-

խա տես ված չէ օ րեն քով: Քա ղա քա ցու կյ ան քին կամ ա ռող ջությա նը վն աս պատ ճա ռե լու 

դեպ քում վն ա սի հա տու ցու մը չի կա րող մե րժ վել:

27.11.2015թ.
12. Ա րա Մա նուկյ  ան v. Լեո նիդ Դավթյան և Ալ լա Դուր յան, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱՔԴ/0233/02/11 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն հար ցին, թե 

ան շարժ գույ քի կա ռու ցա պատ ման հիմք հան դի սա ցող ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան 

նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե րը ո րո շա կի ան ձի ա նու նով տրա մադր ված լի նե լու պայ-

ման նե րում արդ յոք այդ գույ քի կա ռու ցա պատ ման հետ ևան քով այլ ան ձանց կամ նրանց 

գույ քին են թադրա բար պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պար տա կա նությու նը կա րող է 

դրվել մե կ այլ ան ձի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1071.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, « Քա ղա քա շի նության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 22.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 23-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին պար բե րությու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ան շարժ գույ քի 

հետ կապ ված ո րո շա կի ի րա վա զո րություն նե րի ի րա կա նաց ման, մաս նա վո րա պես` կա-

ռու ցա պատ ման ըն թաց քում այլ ան ձանց կամ նրանց գույ քին պատ ճառ ված վն ա սի հա-

տուց ման պար տա կա նությու նը պետք է կրի կա ռու ցա պա տո ղը, այ սինքն` այն ան ձը, ով 

օ րի նա կան հիմ քե րով կա րող է ի րա կա նաց նել տվյ ալ ան շարժ գույ քի կա ռու ցա պատ ման 

աշ խա տանք ներ, բա ցա ռությամբ այն դեպ քե րի, երբ վեր ջինս ա պա ցու ցում է, որ կոնկ րետ 

ի րա վի ճա կում պատ ճառ ված վն ա սը ծա գել է ոչ թե իր մե ղ քով, այլ ան հաղ թա հա րե լի 

ու ժի կամ տու ժո ղի դի տա վո րության հետ ևան քով: Ընդ ո րում, « Քա ղա քա շի նության մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան ի րա վադրույթ նե րը վկա յում են, որ որ պես կա ռու ցա-

պա տող կա րող է հան դես գալ մի այն լիա զոր մարմն  ի կող մի ց անհ րա ժեշտ ճար տա րա-

պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե րը` ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին 

ա ռա ջադրանք և շի նա րա րության թույլտ վություն ստա ցած սուբ յեկ տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ վե րոնշ յալ ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը բա ցա ռա պես վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ կա ռու ցա պատ ման աշ-

խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են օ րի նա կան հիմ քե րով:

Էջ 
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27.11.2015թ.
13. Գո զո և Վա լի Ա մո յան ներ v. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րություն, քաղ. գործ 

թիվ ԵԿԴ/3025/02/11

Խն դիր. 1) Ի՞նչ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան դեպ քու մ ան ձը կա րող է 

պա հան ջել ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յու ն քու մ իր կրած նյու  թա կան վն ա սի հա տու -

ցու մ ստա նա լու  ի րա վու ն քի ի րա վա չափ ու  արդ յու  նա վետ ի րա ցու  մը.

2) արդ յո՞ք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գու մ ապoրի նի դա տա պարտ ման դեպ քու մ փաս-

տա բա նին վճար ված գու  մար նե րի մա սով հա տու ց ման ի րա վու ն քը ե րաշ խա վոր ված է բա-

ցա ռա պես ար դա րաց վա ծի հա մար.

3) արդ յո՞ք փաս տա բա նին վճար ված գու  մար նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

կող մի ց են թա կա են փոխ հա տու ց ման լրիվ ծա վա լով.

4) արդ յո՞ք ար դա րաց վա ծից կա րող է պե տա կան տու րք գանձ վել փաս տա բա նին 

վճար ված գու  մար նե րի բռնա գանձ ման հայ ցա պա հանջ նե րով.

5) արդ յո՞ք ար դա րա դա տու թյու ն ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա է 

հա տու ց ման մի այն այն դեպ քու մ, երբ դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու  ժի 

մե ջ մտած դա տավճ ռով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 

16-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 20-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 13-րդ հոդ վա ծը, Քա ղա-

քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նագ րի 14-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 

մա սը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 66-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րը, 67-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը նախ և  ա ռաջ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն իր 14.12.2010 

թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ 

ան ձին վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև հան րա յին իշ խա նության մար մի ն նե րի գոր ծո-

ղություն նե րի (ան գոր ծության) հետ ևան քով: Ար դա րաց ված ան ձին ա պօ րի նա բար պատ-

ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լը և ն րա խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լը պետք է 

դիտ վեն որ պես սահ մա նադրա կան ան վե րա պահ պա հանջ, որ պես ան ձի ի րա վունք, իսկ 

այն ի րաց նե լու օ րենսդրա կան ըն թա ցա կար գե րը չեն կա րող ա ղա վա ղել այդ ի րա վուն քի 

էությու նը կամ օ րեն քի բա ցի արդ յուն քում ընդ հուպ ար գե լա փա կել այն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-

կան դա տա րանն3 իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում նույն պես ճա նա չել է ապoրի նի դա-

տա պարտ ված ան ձի կրած վն աս նե րի փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը (տե՛ս, Շի լաևն ընդ դեմ 

Ռու  սաս տա նի Դաշ նու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի-

ռը, կետ 20):

Միա վոր ված Ազ գե րի Կազ մա կեր պության 09.12.1988 թվա կա նի «Որ ևէ ձևով ձեր բա-

կալ վող կամ կա լա նա վոր վող ան ձանց պաշտ պա նության սկզբունք նե րի ժո ղո վա ծո ւի» 

(հաս տատ վել է ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սամբ լեա յի 09.12.1988 թվա կա նի 43/173 բա նաձ ևով) 

35-րդ սկզ բուն քով սահ ման վել է, որ պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղություն նե րի 

կամ զան ցա ռություն նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սը` ի խախ տումն  նույն սկզբունք-

նե րի բո վան դա կած ի րա վունք նե րի, են թա կա է հա տուց ման` պա տաս խա նատ վության կի-

րառ վող նոր մե  րի հա մա ձայն, ո րոնք նա խա տես ված են ներ քին օ րենսդրությամբ:

Վե րոնշ յալ ի րա վա նոր մե  րից և դա տա րան նե րի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-

րո շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 

պե տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո ղություն նե րի հետ ևան քով ան ձին ա զա տությու-

նից ա պօ րի նի զրկե լու, նրան ա պօ րի նի դա տա պար տե լու դեպ քում վն ա սի հա տուց ման 

ի րա վունքն ու նի սահ մա նադրա կան հիմն  ա րար ի րա վուն քի բնույթ, ո րը լայ նո րեն ճա նաչ-

ված և  ամ րագր ված է նաև մի  ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րոնշ յալ հիմն  ա րար ի րա վուն քի կեն սա գոր ծումն  

ա ռա ջին հեր թին պետք է դի տար կել ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի -

ջոց նե րի ի րա վուն քի լույ սի ներ քո, հատ կա պես այն դեպ քում, երբ ան ձը վն աս է կրել պե-

տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո ղություն նե րի հետ ևան քով (տե՛ս, Հայկ Սա հակյ  անն 

3  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Եվրոպական դատարան:

Էջ 
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ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան թիվ ԵԿԴ/0780/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ա ռաջ նորդ վե լով ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կություն նե րով, 

մաս նա վո րա պես` վեր ջի նիս ի րա վա կան և սո ցիա լա կան վի ճա կի արդ յու նա վետ վե րա-

կանգն ման անհ րա ժեշ տությամբ, ինչ պես նաև վե րը նշված սահ մա նադրաի րա վա կան 

ու մի  ջազ գա յին ի րա վա կան պա հանջ նե րով՝ օ րենս դի րը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում սահ մա նել է ար դա րաց վա ծին պատ-

ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է ար դա րաց վա ծի՝ իր ի րա վունք նե րի վե-

րա կանգն ման, այդ թվում` քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն 

պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը: Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ 

ար դա րաց վածն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ի րեն ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա-

նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լու և դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ-

ված վն ա սի գույ քա յին հա տու ցում ամ բողջ ծա վա լով` հաշ վի առ նե լով ի րա կան վն ա սը, 

ինչ պես նաև հնա րա վոր բաց թողն ված օ գու տ նե րը: Ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու-

ցում ի րա վունք ու նի ստա նա լու աշ խա տա վար ձը, թո շա կը, նպաստ նե րը, այլ ե կա մուտ-

ներ, ո րոն ցից նա զրկվել է, ինչ պես նաև վճար ված դա տա կան ծախ սե րը, փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում օ րենս դի րը սահ-

մա նել է նաև, որ ար դա րաց վա ծին պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցումն  ի րա կա նաց վում է 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է ան ձի` ապoրի նի դա-

տա պարտ վե լու, նրան քրեա կան պա տաuխա նատ վության են թար կե լու, որ պեu խա փան-

ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րություն կի րա ռե լու, վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լու հետ ևան քով oրեն քով uահ ման ված կար գով պատ ճառ ված վն աuի 

լրիվ ծա վա լով հա տուց ման ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա մա րել անդրա դառ նալ ար-

դա րաց վա ծի՝ նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քի ծագ ման և  

ի րաց ման հիմն  ախն դիր նե րին:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն իր 30.03.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-871 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մի նչ դա տա կան վա րույ թում անձն ար-

դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք է բե րում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ կե տե րով և 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քե րով 

քրեա կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման դեպ քում, իսկ դա տա կան քննության փու լում` 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ար դա րաց ման դա տավճ ռի դեպ քում (ՀՀ քրեա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս): Մինչ այդ գո յություն չու նի կաս կած յա լին 

կամ մե  ղադր յա լին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի ի րա վունք, ո րով հետև 

դեռևս նա ար դա րաց ված չէ: Ան ձը կա րող է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

66-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա հա տուց ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լ մի այն դրա նում 

նշված հիմ քե րով ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հա տուց ման են թա կա են մի այն այն 

վն աս նե րը, ո րոնք ապoրի նի դա տա պար տե լու հետ ևանք են: 

Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա-

նը: Եվ րո պա կան դա տա րա նը թեև ճա նա չել է ա պօ րի նի դա տա պարտ ված ան ձանց կրած 

վն աս նե րի փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը, սա կայն մի ա ժա մա նակ նշել է, որ Կոն վեն ցիան 

չի խո չըն դո տում պայ մա նա վոր վող պե տություն նե րին հա տու ցել վն ա սը, մի այն այն դեպ-

քում, երբ տու ժած ան ձը կկա րո ղա նա ա պա ցու ցել, որ ի րեն պատ ճառ ված վն ասն ուղ ղա-

կիո րեն կապ ված է իր ի րա վունք նե րի խախտ ման հետ (տե՛ս, Շի լաևն ընդ դեմ Ռու  սաս տա-

նի Դաշ նու թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում նյու թա-

կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ախն դիրն անհ րա ժեշտ է դի տար կել 

նաև ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քի հա մաի րա վա կան սկզբուն քի լույ սի ներ քո 

և  ար ձա նագ րում է, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում պատ ճառ ված 

նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու արդ յու նա վետ ի րա ցում ի րա-

վա կան պե տությու նում հնա րա վոր է մի այն այն պայ ման նե րում, ե թե չի ա պա ցուց վում, որ 

այն հան գա մանք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը, ո րոնք հիմն  ա վո րել են ան ձի ա պօ-

րի նի դա տա պար տու մը, լիո վին կամ մա սամբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում 

նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը ծա գում է մի այն ան ձի ար դա-

րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո և հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րը կա րող 

են ի րաց նել ի րենց վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը, ե թե ա պա ցու ցեն, որ ի րենց վն ա սը 

պատ ճառ վել է ա պօ րի նի դա տա պար ման արդ յուն քում և չա պա ցուց վի, որ այդ հան գա-

մանք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լիո վին կամ մա սամբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

վե րը նշված պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության դեպ քում ար դա րաց վա ծի հա-

մար ե րաշ խա վոր ված է փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ չնա յած ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քում ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չէ այլ ան ձանց կող մի ց փաս տա բա նին վճար-

ված գու մար նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը, սա կայն վե րը նշվա ծը չի նշա նա կում, որ 

ՀՀ-ում այլ ան ձինք պետք է զրկված լի նեն պե տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո-

ղություն նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի, մաս նա վո րա պես` ար դա րաց վա ծի ի րա-

վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման 

ի րա վա կան հնա րա վո րությու նից հետև յալ պատ ճա ռա բա նությամբ.

2) ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-

տում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ փաս տա բան նե րը քրեա կան գոր ծով վա րույ թին որ պես 

պաշտ պան մաս նակ ցում են կաս կած յա լի, մե  ղադր յա լի, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, 

ազ գա կա նի, ինչ պես նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի խնդրան քով կամ հա մա ձայ-

նությամբ` այլ ան ձանց հրա վե րով: Այս պի սով, օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ քրեա կան գոր-

ծով վա րույ թին փաս տա բա նը՝ որ պես պաշտ պան, կա րող է ներգ րա վել ոչ մի այն կաս-

կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հրա վե րով, այլ նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի օ րի նա կան 

ներ կա յա ցուց չի, ազ գա կա նի, ինչ պես նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի խնդրան քով 

կամ հա մա ձայ նությամբ` այլ ան ձանց հրա վե րով: Հետ ևա բար պե տա կան իշ խա նության 

մար մի ն նե րի գոր ծո ղություն նե րի արդ յուն քում, մաս նա վո րա պես՝ ան ձին ա պօ րի նի դա-

տա պար տե լու արդ յուն քում նյու թա կան վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև այն ան ձանց, 

ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 

նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա վո րություն ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա-

մար փաս տա բան հրա վի րե լու:

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի կող մի ց 1985 թվա կա նի նո յեմ բե րի 29-ին ըն դուն ված 

« Հան ցա գոր ծություն նե րի և  իշ խա նության չա րա շահ ման զո հե րի հա մար ար դա րա դա-

տության հիմն  ա կան սկզբունք նե րի հռչա կա գիր» վեր տա ռությամբ թիվ 40/34 բա նաձ ևի 

«Ա» բաժ նի 2-րդ կե տում բա ցա հայտ ված է «տու ժո ղի»՝ որ պես հան ցա գոր ծության զո հի, 

հաս կա ցության մի  ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կությու նը, հա մա ձայն ո րի` հան ցա-

գոր ծության զոհ է (են) այն ան ձը (ան ձինք), ում (ո րոնց) հան ցա գոր ծությամբ կամ իշ խա-

նության չա րա շահ մամբ պատ ճառ վել է վն աս, նե րառ յալ՝ մարմն  ա կան կամ բա րո յա կան 

վն ա սը, հու զա կան ապ րումն  ե րը, նյու թա կան վն ա սը կամ հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի էա-

կան խախ տումն  ե րը, ո րոնք օժտ ված են հա տուց ման հա վա սար ի րա վուն քով:

Այդ պի սով, ա նօ րի նա կան գոր ծո ղություն նե րի, հան ցա գոր ծության և  իշ խա նության 

չա րա շահ ման արդ յուն քում վն աս կրած ան ձինք ի րենց կար գա վի ճա կով նույ նաց վում են, 

և ն րանց նկատ մամբ պա հանջ վում է հա մար ժեք վե րա բեր մունք:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով մի  ջազ գա յին ի րա վուն քում առ-

կա վե րը նշված մո տե ցումն  ե րը, 14.12.2010 թվա կա նի իր թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ ար տա-

հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադրության 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 

մա սում ամ րագր ված «տու ժող» հաս կա ցությունն ու նի ընդգր կուն բո վան դա կություն և 

նե րա ռում է ոչ մի այն քրեա կան, այլև քրեա դա տա վա րա կան, վար չա կան, քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան ու այլ հա րա բե րություն նե րից և  ի րենց կամ քից ան կախ տու ժած ֆի զի կա կան և  

ի րա վա բա նա կան ան ձանց: Ուս տի ՀՀ Սահ մա նադրության 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սում 

ամ րագր ված «տու ժող» հաս կա ցությու նը նշա նա կում է նաև հան րա յին իշ խա նության 

մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղություն նե րից (ան գոր ծությու նից) վն աս 

կրած անձ: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև այն հան-

գա ման քը, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պար տե լու, այ սինքն` հան րա յին իշ խա նության ոչ 

ի րա վա չափ գոր ծու նեության արդ յուն քում վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև այլ ան ձանց, 

մաս նա վո րա պես` նրանց, ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 70-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա վո րություն ու նեն կաս-

կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ ար դա րաց վա ծի ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար, փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րի մա սով ա պօ րի նի դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված 

նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ե րաշ-

խա վոր ված է նաև այն ան ձանց հա մար, ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր-

քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա վո րություն 

ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, ով քրեա կան 

գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում կներ կա յաց նի կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի օ րի նա կան 

շա հե րը՝ նրանց ցույց տա լով ի րա վա բա նա կան օգ նություն: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշված պայ ման նե րի մի ա ժա մա-

նակյ  ա առ կա յության դեպ քում, ա պօ րի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով ար դա րաց վա-

ծին, ինչ պես նաև այն ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սը, մաս նա վո րա պես՝ փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րը, ով քեր, ՀՀ օ րենսդրության հա մա ձայն ի րա վա կան հնա րա վո-

րություն ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, են թա կա 

են հա տուց ման լրիվ ծա վա լով:

3) Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ 

անդրա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րության չա փի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի խե-

լամ տության ո րոշ ման հար ցին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փաս տա բա-

նի վար ձատ րության խե լամ տության հար ցը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է ամ բող ջության մե ջ 

հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ 

հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տությունն ու այդ գոր ծո ղություն նե րը փաս տա ցի 

կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննությա նը մաս նակ ցության աս տի ճա նը), գոր ծի բար-

դությու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րության բնույ թը, գոր ծի քննության տևո ղությու նը), 

նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յության մա-

տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռնա գանձ-

վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցությու նը 

(տե՛ս, Ֆեր դի նանտ Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Հա րու թյու ն Պետ րոս յա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում նույն պես բազ մի ցս 

անդրա դար ձել է ծախ սե րի և ծախ քե րի խե լամ տության հար ցին և ն շել, որ դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դի մու մա տուն ու նի ծախ սե րի և ծախ քե րի փոխ-

հա տուց ման ի րա վունք այն քա նով, որ քա նով ա պա ցուց վում է, որ դրանք ի րա կա նում կա-

տար վել են, անհ րա ժեշտ են ե ղել, և դրանց չա փը ե ղել է ող ջա մի տ (տե՛ս, Շա մո յանն ընդ-

դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.01.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48):

Ընդ ո րում, ի րա կան նշա նա կում է, որ պա հանջ ներ կա յաց րած ան ձը պետք է փաս-

տաթղ թա յին ող ջա մի տ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նի առ այն, որ վն ասն ի րա կա նում գո-

յություն ու նի, վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը չի կա րող հիմն  ված լի նել են թադրություն-

նե րի, շա հար կումն  ե րի և  ա պա գա յում տե ղի ու նե նա լիք հնա րա վոր կամ անհ նա րին 

ի րա դար ձություն նե րի ու փաս տե րի վրա: Անհ րա ժեշտ նշա նա կում է, որ պա հանջ ներ կա-

յաց րած ան ձը պետք է ա պա ցու ցի, որ այդ հա տու ցումն  ի րոք անհ րա ժեշտ է իր խախտ ված 

ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար և, որ ա մե  նա կար ևորն է, պետք է ցույց տա իր 

կրած վն աս նե րի ու իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը: 

Ող ջա մի տ նշա նա կում է, որ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի չա փը պետք է հա մար ժեք լի նի 

այդ վն աս նե րին, ին չը հնա րա վոր է ա պա ցու ցել մի այն հստակ փաս տաթղ թա յին ե ղա նա-

կով՝ բա ցա ռե լով են թադրություն նե րը և շա հար կումն  ե րը:

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում իր կող մի ց կա յաց ված ո րո շումն  ե րում ար տա հայտ-

ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ փաս տա բա նի վար ձատ րության չա փի՝ որ պես դա-

տա կան ծախ սի խե լամ տության հար ցի վե րա բեր յալ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 

դրանք նմա նա պես կի րա ռե լի են նաև փաս տա բա նի վար ձատ րության չա փի՝ որ պես ար-

դա րաց վա ծին պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման խե լամ տության ո րոշ ման 

հար ցի նկատ մամբ, քա նի որ փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը` ան կախ այն հան գա-

ման քից, թե դա տա կան ծախ սեր են, թե պատ ճառ ված նյու թա կան վն աս ներ, ինչ դա տա-

վա րության ըն թաց քում են վճար վել՝ քա ղա քա ցիա կան, վար չա կան, թե քրեա կան, պետք 

է լի նեն ի րա կա նում կա տար ված և  անհ րա ժեշտ, ինչ պես նաև դրանց չա փը պետք է լի նի 

ող ջա մի տ: Ընդ ո րում, քրեա կան դա տա վա րության ըն թաց քում փաս տա բա նին` պաշտ-
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պա նին, վճար ված գու մար նե րի ի րա կան լի նե լը, դրանց անհ րա ժեշ տությու նը և  ող ջամ-

տությու նը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել քրեա կան դա տա վա րության ա ռանձ-

նա հատ կություն նե րը, ինչ պես նաև քրեա կան դա տա վա րության ըն թաց քում կա տա րած 

աշ խա տան քի հա մար փաս տա բան նե րին վար ձատ րե լու վե րա բեր յալ ար դեն իսկ ձևա-

վոր ված և  ար մա տա վոր ված դա տա կան պրակ տի կա յի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի վեր լու-

ծության արդ յուն քում ար ձա նագ րել է, որ ա պօ րի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով փաս-

տա բա նին վճար ված ի րա կան, անհ րա ժեշտ և  ող ջա մի տ գու մար նե րը հա տուց վում են 

լրիվ ծա վա լով:

4) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

1-ին և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, 

դա տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, 

իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տը նա խա տե սում է, որ պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, 

դրա վճա րու մի ց 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 22-րդ հոդ վա ծի «է.1» կե տի հա մա ձայն՝ դա-

տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են ար դա րաց ված նե րը` 

ի րենց ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լու և 

դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քա յին վն ա սի հա տուց ման հայ ցե րով:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն իր 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա կան պե տության սկզբուն քի 

տե սանկյ  ու նից ի րա վա չափ չէ այն ի րո ղությու նը, երբ հետ ևո ղա կա նություն չի դրսևոր-

վում տվյ ալ ի րա վա կար գա վոր ման հար ցում, և պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու 

ար տո նություն չի նա խա տես վում ար դա րաց ված ան ձի հա մար, ո րը դա տա րան է դի մում 

ի րեն պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջով: Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադրա-

կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նման պա րա գա յում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն առ կա ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում լիար-

ժեք չի ե րաշ խա վո րում ՀՀ Սահ մա նադրության 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի նոր մա տիվ 

կի րա ռու մը` խո չըն դո տե լով տու ժող հան դի սա ցող ան ձի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն-

քի ի րա վա չափ ու արդ յու նա վետ ի րա ցու մը:

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը մի նչև 25.10.2011 թվա կա նի խմբագ-

րությամբ գոր ծող « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 

14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ ճա նա չել է ՀՀ Սահ մա նադրության 16-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սին և 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին հա կա սող և  ան վա վեր այն քա նով, 

որ քա նով չի սահ մա նում, այլ սուբ յեկտ նե րից բա ցի, ար դա րաց վա ծին` ի րա վա սու պե-

տա կան մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղություն նե րի (ան գոր-

ծության) հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման հայ ցե րով պե տա կան տուր քի 

վճա րու մի ց ա զա տե լու վե րա բեր յալ ար տո նություն նա խա տե սող դրույթ` ար գե լա փա կե-

լով ան ձի սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե րը 

նշված ո րոշ ման հի ման վրա 25.10.2011 թվա կա նին « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քում լրա ցումն  եր կա տա րե լու արդ յուն քում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վա ծը լրաց վել է նոր կե տե րով, ո րոն ցից է նաև՝ «է.1» կե տը, ո րի հա մա ձայն` ար դա-

րաց ված նե րը ի րենց ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ 

ներգ րավ վե լու և դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քա յին վն ա սի հա տուց-

ման հայ ցե րով ա զատ վում են դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց:

5) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցուն կամ 

ի րա վա բա նա կան ան ձին պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-

մի ն նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղություն նե րով (ան գոր-

ծությամբ)՝ նե րառ յալ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի՝ օ րեն քին 

կամ այլ ի րա վա կան ակ տին չհա մա պա տաս խա նող ակտ հրա պա րա կե լու հետ ևան քով, 

պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նը կամ հա մա պա-

տաս խան հա մայն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապoրի նի 

դա տա պար տե լու, քրեա կան պա տաuխա նատ վության են թար կե լու, որ պեu խա փան ման 
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մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րություն կի րա ռե լու, վար չա կան տույ-

ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով uահ ման ված կար գով, լրիվ 

ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տությու նը` ան կախ հե տաքն նության, նա-

խաքն նության, դա տա խա զության և դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց մե ղ քից: Նույն 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին հե տաքն-

նության, նա խաքն նության, դա տա խա զության մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծու նեությամբ 

պատ ճառ ված վն ա սը, ո րը չի հան գեց րել նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես ված 

հետ ևանք նե րին, հա տուց վում է նույն օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված 

հիմ քե րով և կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ար դա-

րա դա տություն ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է մի այն այն դեպ-

քում, երբ դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով:

 Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում սահ-

մա նել է պե տության մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վության ինս տի տու տը` պե տության 

ոչ ի րա վա չափ գոր ծու նեության հետ ևան քով վն ա սի հա տուց ման հա մար որ պես նա-

խա պայ ման չսահ մա նե լով կոնկ րետ պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ նախ՝ ար-

դա րաց վածն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ինչ պես հե տաքն նության, նա խաքն նության, 

դա տա խա զության, այն պես էլ դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծու-

նեության հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի գույ քա յին հա տու ցում` ամ բողջ ծա վա լով, և  

երկ րորդ՝ ապoրի նի դա տա պար տե լու, քրեա կան պա տաuխա նատ վության են թար կե լու, 

որ պեu խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րություն կի րա ռե-

լու, վար չա կան տույ ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով uահ ման-

ված կար գով, լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տությու նը` ան կախ 

հե տաքն նության, նա խաքն նության, դա տա խա զության և դա տա րա նի պաշ տո նա տար 

ան ձանց մե ղ քից: 

Պե տության մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վության վե րա բեր յալ առ կա ի րա վա-

կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած է այն ի րա վա կան տրա մա բա նությու նը, որ պե տության 

հետ հան րա յին ի րա վա կան հա րա բե րություն նե րում մաս նա վոր ան ձանց ա վե լի մե ծ 

պաշտ պա նության հիմն  ա վոր ված անհ րա ժեշ տություն գո յություն ու նի, քա նի որ պե-

տություն-մաս նա վոր անձ մի  շարք հա րա բե րություն նե րում պե տության փաս տա ցի և  

ընդգծ ված գե րա կա յությունն օբ յեկ տի վո րեն պա հան ջում է ու ժե րի ակն հայտ ան հա վա-

սա րակշ ռությու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով պե տության ա վե լի խիստ պա տաս խա-

նատ վություն մաս նա վոր ան ձի առջև իր ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի ի րա վա կան հետ-

ևանք նե րը վե րաց նե լու հա մար:

Վե րը նշված խնդրի արդ յու նա վետ լուծ ման անհ րա ժեշ տությու նից ել նե լով՝ օ րենս-

դի րը մե ղ քի առ կա յությու նը՝ որ պես ի րա վա հա վա սար կող մե  րի մի ջև ի րա վա հա րա բե-

րություն նե րում պա տաս խա նատ վության անհ րա ժեշտ տարր, չի նա խա տե սել իր ի րա վա-

կան բնույ թով լիո վին այլ` պե տության պա տաս խա նատ վության դաշ տում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել նշել, որ պե տության 

մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վության սահ մա նու մը չի նշա նա կում, որ պե տությունն 

ա ռանց մե ղ քի պա տաս խա նատ վություն է կրում բո լոր ո լորտ նե րում վն աս պատ ճա ռե-

լու հա մար: Ա ռանց մե ղ քի պա տաս խա նատ վության նա խա տե սու մը և կի րա ռու մը հիմ-

նա վոր ված և  ար դա րաց ված է մի այն ան ձի հա մար կեն սա կան նշա նա կություն ու նե ցող 

ի րա վա կան բա րիք նե րի հան դեպ պե տության մի  ջամ տության դեպ քում, մաս նա վո րա պես, 

երբ խոս քը գնում է ան ձին ապoրի նի դա տա պար տե լու, նրան քրեա կան պա տաuխա նատ-

վության են թար կե լու, որ պեu խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո-

րագ րություն կի րա ռե լու կամ տույ ժի են թար կե լու մա սին:

Այս պի սով, ապoրի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն-

քով uահ ման ված կար գով, լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տությու-

նը` ան կախ հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի, այդ թվում նաև՝ դա տա վո րի 

մե ղ քի առ կա յությու նից: Ինչ վե րա բե րում է այլ դեպ քե րում պե տության ոչ ի րա վա չափ 

վար քագ ծի արդ յուն քում ան ձին վն աս պատ ճա ռե լուն, ա պա օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ 

քա ղա քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին հե տաքն նության, նա խաքն նության, դա-

տա խա զության մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծու նեությամբ պատ ճառ ված վն ա սը, ո րը չի 

հան գեց րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես-
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ված հետ ևանք նե րին, հա տուց վում է նույն օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված 

հիմ քե րով և կար գով: 

Օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև վն ա սի հա տուց ման հնա րա վո րությունն այն դեպ-

քե րում, երբ հե տաքն նության, նա խաքն նության և/ կամ դա տա խա զության մար մի ն նե րը 

թույլ են տվել ա պօ րի նի գոր ծո ղություն ներ, ո րոնք, սա կայն, չեն հան գեց րել ա պօ րի նի 

դա տա պար տե լուն, քրեա կան պա տաս խա նատ վության են թար կե լուն, որ պես խա փան-

ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մա սին ստո րագ րություն կի րա ռե լուն, վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լուն, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով 

ա ռանձ նաց ված է դա տա վո րի պա տաս խա նատ վությու նը նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տում 

ամ րագր ված հան գա մանք նե րի առ կա յության դեպ քում: Հետ ևա բար օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած դա տավճ ռով դա տա վո րի մե ղ քի ա պա ցու ցու մը վն ա սի հա տուց ման նա խա պայ ման 

կա րող է հան դի սա նալ մի այն այն դեպ քե րում, երբ դա տա վո րի գոր ծո ղություն նե րը չեն 

հան գեց րել ան ձին ա պօ րի նի դա տա պար տե լուն, քրեա կան պա տաս խա նատ վության են-

թար կե լուն, նրա նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մա-

սին ստո րագ րություն կի րա ռե լուն կամ վար չա կան տույ ժի են թար կե լուն:

ԱՆՀԻՄՆ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ

17.07.2015թ.
14. Արթուր Հովհաննիսյան v. Նորիկ Սողոմոնյան, քաղ. գործ թիվ 

ԵԷԴ/0540/02/12

Խն դիր. Արդ յո՞ք որ պես առևտ րա յին կա շառք տրա մադր ված գու մա րը կա րող է հան-

դի սա նալ ան հիմն  հարս տաց մամբ ձեռք բեր ված գույք, որն էլ առևտ րա յին կա շառք ստա-

ցած ան ձից են թա կա լի նի բռնա գանձ ման այդ պի սի կա շառք տված ան ձին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված 

ի րա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա նե լու հա մար պետք է, նախ և  ա ռաջ, քննար-

կել այն հար ցը, թե արդ յոք ան հիմն  հարս տաց ման և  առևտ րա յին կա շառ քի արդ յուն քում 

ձեռք բեր ված գույ քե րի (գու մար նե րի) ի րա վա կան կար գա վի ճակ նե րը, դրանց բնույթն ու 

էությու նը որ ևէ պա րա գա յում կա րող են նույ նաց վել, թե` ոչ:

Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա-

կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա-

վունք ներ և պար տա կա նություն ներ կա րող են ծա գել քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության 

սուբ յեկտ նե րի ինչ պես ի րա վա չափ, այն պես էլ ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղություն նե րից: Այդ-

պի սին է, մաս նա վո րա պես, ան հիմն  հարս տաց ման արդ յուն քում ծա գած պար տա վո-

րությու նը, ո րը թեև օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված չէ, սա կայն, 

ըստ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրության սկզբունք նե րի` ա ռա ջաց նում է քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք ներ և պար տա կա նություն ներ: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, 

որ ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տը քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե-

րից մե կն է, ո րի նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության մաս նա կից նե րի գույ քա յին 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության ի րա կա նա ցումն  ա պա հո վելն ու դրան նպաս տելն է:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հան ցա վոր ա րարք-

նե րից առևտ րա յին կա շառ քի ա ռանձ նա հատ կություն նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ար ձա նագ րել է, 

որ հան ցա գոր ծության հատ կա նիշ ներն են` ա) հան րա յին վտան գա վո րությու նը, բ) քրեա-

կան հա կաի րա վա կա նությու նը, գ) մե  ղա վո րությու նը: Այս պի սով, առևտ րա յին կա շառ քը, 

ինչ պես ցան կա ցած այլ հան ցա գոր ծություն, քրեա կան օ րենսդրությամբ պաշտ պան վող 

հա սա րա կա կան հա րա բե րություն նե րի դեմ ուղղ ված հան րության հա մար վտան գա վոր 

ոտնձ գություն է:

Վեր լու ծե լով նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հիշ յալ հան ցա գոր ծության ան մի  ջա կան օբ յեկտն 

առևտ րա յին կամ այլ կազ մա կեր պություն նե րի օ րի նա կան գոր ծու նեության ա պա հով-

մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րություն ներն են: Նշ ված հան ցա կազ մի  ի մաս-

տով` վկա յա կոչ ված հոդ վա ծում թվարկ ված ան ձանց ա պօ րի նա բար դրամ, գույք, գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լություն է խոս տաց վում, ա ռա-

ջարկ վում կամ տրա մադր վում, որ պես զի նրանք կա շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած 
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ան ձի օգ տին կա տա րեն կամ չկա տա րեն ո րո շա կի գոր ծո ղություն ներ: Ընդ ո րում, նշված 

հան ցա գոր ծությու նում ի թիվս այլ նի՝ դրա մը և  այլ գույ քը հան դի սա նում են որ պես հան-

ցա գոր ծության ա ռար կա:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նի դա տավճ ռում, ինչ պես նաև քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե-

լու մա սին ո րոշ ման մե ջ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի հար ցի լու ծու մը կա տար վում է հետև յալ 

կա նոն նե րի պահ պան մամբ` հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված դրա մը, այլ ար ժեք-

նե րը և մ յուս ա ռար կա նե րը դա տա րա նի դա տավճ ռով ուղղ վում են դա տա կան ծախ սե րի 

հա տուց մա նը, հան ցա գոր ծությամբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց մա նը, իսկ ե թե հայտ նի 

չէ վն աս կրած ան ձը, որ պես ե կա մուտ` հանձն վում են պե տությա նը:

«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խություն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 

21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ-114-Ն օ րեն քով ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը լրաց վեց 103.1-րդ 

հոդ վա ծով, ո րի 1-ին մա սը սահ մա նում է. « Հան ցա գոր ծության կա տար ման արդ յուն քում 

ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցած կամ ստաց ված ցան կա ցած գույ քը, այդ գույ քի 

օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը, այն պի սի հան-

ցա գոր ծության կա տար ման հա մար օգ տա գործ ված կամ օգ տա գործ ման հա մար նա խա-

տես ված գոր ծիք նե րը և մի  ջոց նե րը, ո րի կա տար ման արդ յուն քում ստաց վել է գույք, ա հա-

բեկ չության ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված գույ քը, այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված 

ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը, նույն օ րենսգր քի 215-րդ հոդ վա ծով նա խա-

տես ված մաք սա նեն գության ճա նա պար հով Հա յաս տա նի Հան րա պե տության սահ մա նով 

տե ղա փոխ ված մաք սա նեն գության ա ռար կա նե րը, իսկ դրանց բա ցա կա յության դեպ քում 

դրանց հա մար ժեք գույ քը, բա ցա ռությամբ բա րե խիղճ եր րորդ ան ձի գույ քի, տու ժո ղին և 

քա ղա քա ցիա կան հայց վո րին հան ցա գոր ծությամբ պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ գույ քի, են թա կա է բռնա գանձ ման` հօ գուտ պե տության»:

Վ կա յա կոչ ված քրեա կան և ք րեա դա տա վա րա կան ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մի նչ օ րենսդրա կան վե րը նշված 

փո փո խությու նը և դրա նից հե տո օ րենսդրի կամքն ուղղ ված է առևտ րա յին կա շառ քի 

պա րա գա յում հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված գույ քը (դրամ, այլ ար ժեք ներ և  

ա ռար կա ներ) հօ գուտ պե տության բռնա գան ձե լուն, բա ցա ռությամբ հան ցա գոր ծությամբ 

պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման դեպ քի: Մաս նա վո րա պես, բա ցա ռությամբ բա րե խիղճ 

եր րորդ ան ձի գույ քի, տու ժո ղին և քա ղա քա ցիա կան հայց վո րին հան ցա գոր ծությամբ 

պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման հա մար անհ րա ժեշտ գույ քի, հօ գուտ պե տության 

են թա կա է բռնա գանձ ման հան ցա վոր գոր ծու նեության արդ յուն քում ուղ ղա կի կամ 

ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցած կամ ստաց ված ցան կա ցած գույ քը, այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց 

ստաց ված ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը, այն պի սի հան ցա գոր ծության կա-

տար ման հա մար օգ տա գործ ված կամ օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված գոր ծիք նե-

րը և մի  ջոց նե րը, ո րի կա տար ման արդ յուն քում ստաց վել է գույք, ա հա բեկ չության ֆի-

նան սա վոր մանն ուղղ ված գույ քը, այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված ե կա մուտ նե րը 

կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը և  այլն:

Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ քննարկ վող դեպ քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցանք կա տա րած անձն օ րեն քի ու ժով զրկվում 

է իր գույ քի (հան ցա գոր ծության ա ռար կա հան դի սա ցող) նկատ մամբ սե փա կա նության 

ի րա վուն քից և հե տա գա յում քա ղա քա ցիաի րա վա կան որ ևէ ինս տի տու տի, այդ թվում 

նաև՝ ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տի մի  ջո ցով որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նել չի կա-

րող: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը շա րադր ված քա ղա քա ցիաի րա վա կան և ք րեաի րա-

վա կան նոր մե  րի բո վան դա կության շուրջ կա տար ված վեր լու ծություն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան հիմն  հարս տաց ման (քա ղա քա ցիաի րա վա կան) և  

առևտ րա յին կա շառ քի (քրեաի րա վա կան) ինս տի տուտ նե րը տար բեր ի րա վա կան ինս տի-

տուտ ներ են, ո րոնց ա ռանձ նա հատ կություն նե րը դրսևոր վում են նաև սուբ յեկտ նե րի, օբ-

յեկտ նե րի, նպա տակ նե րի և ծագ ման հիմ քե րի հար ցում: Մաս նա վո րա պես, ե թե ան հիմն  

հարս տաց ման դեպ քում տու ժող է հա մար վում այն ան ձը, ում հաշ վին ձեռք է բեր վել կամ 

խնայ վել գույք, ա պա առևտ րա յին կա շառ քի պա րա գա յում տու ժո ղը պե տությունն է, քա նի 

որ առևտ րա յին կա շառքն, ա ռա ջին հեր թին, ուղղ ված է պե տության և հա սա րա կության 

շա հե րի դեմ: Ե թե ան հիմն  հարս տաց ման օբ յեկ տը տու ժո ղի գույ քա յին ի րա վունք ներն են, 

ա պա առևտ րա յին կա շառ քի օբ յեկտ են հան դի սա նում առևտ րա յին կամ այլ կազ մա կեր-
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պություն նե րի օ րի նա կան գոր ծու նեությանն ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա-

րա բե րություն նե րը: Ընդ ո րում, ե թե ան հիմն  հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված 

գույ քի վե րա դարձ ման հիմն  ա կան և  ա ռաջ նա յին նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-

ռության մաս նա կից նե րի գույ քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությունն ա պա հո վելն ու 

դրա ի րա կա նաց մա նը նպաս տելն է, ա պա որ պես առևտ րա յին կա շառք տրա մադր ված 

գույ քի բռնա գան ձու մը հօ գուտ պե տության, ինչ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա-

տես ված ցան կա ցած հար կադրանք, նպա տակ է հե տապն դում վե րա կանգ նե լու սո ցիա լա-

կան ար դա րությու նը, կան խար գե լե լու հնա րա վոր հան ցա գոր ծություն նե րը:

Միև նույն ժա մա նակ, ակն հայտ է, որ տար բեր են նաև այս եր կու ի րա վա կան ինս-

տի տուտ նե րի ծագ ման հիմ քե րը: Ան հիմն  հարս տաց ման ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման 

հիմք կա րող են լի նել տա րա տե սակ ի րա վա բա նա կան փաս տեր, ո րոնց արդ յուն քում տե-

ղի է ու նե նում մե կ ան ձի հարս տա ցում մե կ այլ ան ձի հաշ վին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում անդրա դառ նա-

լով ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տին, փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 1092-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ան հիմն  հարս տաց ման առ կա յության հա մար անհ-

րա ժեշտ է հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յությու նը.

1. ան ձը (ձեռք բե րո ղը) այլ ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի 

գույք, այ սինքն` ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի ա վե լա ցու մը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի 

տու ժո ղի մոտ գույ քի պա կա սեց մամբ,

2. գույ քը պետք է ձեռք բեր վի կամ խնայ վի ա ռանց օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ-

տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի, այ սինքն` հարս տա ցումն  ա նօ րի նա կան 

ձևով (տե՛ս, Ան ժե լի կա Գաս պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/09 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ որ պես առևտ րա-

յին կա շառք տրա մադր ված գույ քը հան դի սա նում է հան ցա գոր ծության ա ռար կա, ո րը քա-

ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի տե սանկյ  ու նից չի կա րող բնո րոշ վել որ պես ան հիմն  հարս տա-

ցում, ա ռա վել ևս  այդ հիմ քով այն չի կա րող են թա կա լի նել վե րա դարձ ման առևտ րա յին 

կա շառ քի գու մա րը տված ան ձին:

ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

17.07.2015թ.
15. Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան ներ v. Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան ներ, 

քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/0324/02/08 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ըստ կտա կի ժա ռան գությու նը կա րող է ըն դուն վել փաս տա ցի տի-

րա պետ ման ե ղա նա կով.

 2) արդ յո՞ք ժա ռան գության զանգ վա ծի մե ջ մտնող գույ քի նկատ մամբ ձեռք բեր ման 

վա ղե մության հիմ քով կա րող է ճա նաչ վել ժա ռան գի սե փա կա նության ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րը, 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1185-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է նախ կի նում կա յաց րած 

ո րոշ մամբ ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, որ ժա ռան գության ըն դու նու մը ժա ռան գի 

կող մի ց ի րա կա նաց վող կան խամ տած ված, ակ տիվ գոր ծո ղություն նե րի հա մակ ցություն 

է, որն ուղղ ված է ժա ռան գա կան գույքն իր սե փա կա նությու նը դարձ նե լուն: Այ սինքն` թե՛ 

ըստ օ րեն քի, և թե՛ ըստ կտա կի ժա ռան գության ըն դուն ման դեպ քում ժա ռան գը պետք է 

գի տակ ցի և ն րա գոր ծո ղություն նե րը պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նեն հա մա պա տաս-

խան ժա ռան գության ըն դուն մա նը: Հետ ևա բար, ըստ կտա կի ժա ռան գության ըն դուն ման 

դեպ քում ժա ռան գի կող մի ց պետք է ձեռ նարկ վեն ակ տիվ քայ լեր, ո րոնք պետք է ուղղ ված 

լի նեն հենց ըստ կտա կի ժա ռան գությունն ըն դու նե լուն: Ժա ռան գի գոր ծո ղություն նե րից 

պետք է բխի, որ դրանք մի տ ված են ոչ թե ըստ օ րեն քի ժա ռան գությունն ըն դու նե լուն 

(ե թե ըստ կտա կի ժա ռան գը նաև ըստ օ րեն քի ժա ռանգ է), այլ հենց` ըստ կտա կի ժա ռան-

գությունն ըն դու նե լուն, որն էլ կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն ժա ռան գության բաց ման 

վայ րի նո տա րին դի մում հանձ նե լու ե ղա նա կով: Ե թե օ րեն քով սահ ման ված կար գով և 

ժամկ  ետ նե րում ժա ռան գը մի  ջոց ներ չի ձեռ նար կում ըստ կտա կի ժա ռան գությունն ըն դու-

նե լու հա մար, ա պա ժա ռան գությու նը կա տար վում է ըստ օ րեն քի (տե՛ս, Գ ևորգ Բեր բեր-

Էջ 
157-172
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յանն ընդ դեմ Մա րի նե Բեր բեր յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1018/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ըստ կտա կի ժա ռան գության ըն դուն մանն 

ուղղ ված ակ տիվ և գի տակց ված գոր ծո ղություն պետք է դի տար կել մի այն օ րեն քով սահ-

ման ված ժամկ  ե տում նո տա րա կան գրա սեն յակ դի մե  լու փաս տը:

2) Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի` 

« Սե փա կա նության ի րա վունք ձեռք բե րե լու հիմ քե րը» վեր տա ռությամբ 172-րդ հոդ-

վա ծի 3-րդ կե տը, նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ար ձա նագ րել է, որ սե փա կա նության ի րա վուն քը ծա գում է ոչ թե 

ինք նըս տինք յան, այլ սե փա կա նության ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հիմ քեր հան դի սա ցող 

ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ու ժով: Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա-

վա կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը գույ քի նկատ մամբ սե-

փա կա նության ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քե րի շար քում որ պես այդ պի սի ինք նու րույն 

հիմ քեր, ի թիվս այլ նի, նա խա տե սել է նաև ժա ռանգ ման և ձեռք բեր ման վա ղե մության 

ու ժով սե փա կա նության ի րա վունք ձեռք բե րե լու դեպ քե րը:

Այս կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել այդ եր կու ինս տի-

տուտ նե րի մի ջև անց կաց նել ի րա վա հա մե  մա տա կան վեր լու ծություն և մաս նա վո րա պես 

նշել է հետև յա լը.

- ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի դեպ քում ան ձը, լի նե լով կա՛մ ըստ 

օ րեն քի, կա՛մ ըստ կտա կի ժա ռանգ, սե փա կա նության ի րա վունք ձեռք բե րե լու հնա րա վո-

րություն է ու նե նում մի այն հա մա պա տաս խան ան ձի (ժա ռան գա տո ւի) մահ վա նից հե տո` 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով, դեպ քե րում և ժամկ  ետ նե րում ժա ռան գությունն ըն դու նե-

լու պա րա գա յում,

 - ձեռք բեր ման վա ղե մության հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա-

նության ի րա վուն քի ձեռք բեր ման ինս տի տուտն ի րե նից ներ կա յաց նում է սե փա կա-

նության ի րա վուն քի ձեռք բեր ման այն պի սի ե ղա նակ, երբ անձն օ րեն քով նա խա տես ված 

հա մա պա տաս խան նա խա պայ ման նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը պահ պա նած լի նե լու դեպ-

քում հնա րա վո րություն է ստա նում սե փա կա նա տի րոջ հա վակ նություն ներ ու նե նա լու հա-

մա պա տաս խան գույ քի նկատ մամբ:

Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ժա ռանգ ման և ձեռք բեր ման վա ղե մության ի րա վա կան 

ինս տի տուտ ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են մի մ յան ցից` ի րեն ցից յու րա քանչ յու րին բնո-

րոշ մի  շարք այլ ա ռանձ նա հատ կություն նե րով: Ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րին բնո րոշ են ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կություն ներ, ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված էլ 

ձեռք բեր ման վա ղե մության ինս տի տուտն այդ հա րա բե րություն նե րի առ կա յության պայ-

ման նե րում կա րող է ստա նալ ո րոշ չա փով այլ կի րա ռություն և նոր մե կ նա բա նություն: 

Մաս նա վո րա պես` նման հա րա բե րություն նե րի յու րօ րի նա կությու նը կա յա նում է նրա նում, 

որ տվյ ալ պա րա գա յում հնա րա վոր չէ որ ևէ անդրա դարձ կա տա րել կոնկ րետ ան շարժ 

գույ քի նախ կին սե փա կա նա տի րոջ ան ձին, գնա հա տել նրա գոր ծո ղություն նե րը կամ ան-

գոր ծությու նը, վեր ջի նիս կող մի ց գույ քից հրա ժար ման փաս տի առ կա յությու նը կամ բա-

ցա կա յությու նը` հաշ վի առ նե լով տվյ ալ ան ձի մահ վան և ն րա ու նե ցած ան շարժ գույ քի 

կա պակ ցությամբ ժա ռան գա կան հա րա բե րություն նե րի ծագ ման ի րա վա բա նա կան փաս-

տե րը: Հետ ևա բար, նման պա րա գա յում հե տա գա յում հա մա պա տաս խան ան շարժ գույ քը 

ձեռք բե րող ան ձի բա րեխղ ճության հար ցը ևս չի կա րող քննության ա ռար կա դառ նալ, 

հատ կա պես նկա տի ու նե նա լով այն ի րո ղությու նը, որ մի և նույն սուբ յեկ տի կող մի ց նույն 

ան շարժ գույ քի նկատ մամբ տի րա պետ ման ե ղա նա կով ժա ռան գա կան զանգ վա ծի ըն-

դուն ման փաստ առ կա լի նե լու պա րա գա յում այդ զանգ վա ծի նկատ մամբ ձեռք բեր ման 

վա ղե մության ինս տի տու տի կի րա ռու մը փաս տա ցիո րեն անհ նար է:

Ն ման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով նաև վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու-

ծություն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մության հիմ քով ժա-

ռան գի սե փա կա նության ի րա վուն քի ճա նաչ ման հնա րա վո րությու նը ժա ռան գա տու ան-

ձին պատ կա նած և տվյ  ալ պա հին ար դեն ժա ռան գա կան զանգ ված հան դի սա ցող գույ քի 

նկատ մամբ բա ցառ վում է:
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ԱՐԱԴ/0416/02/13

Խն դիր. Արդ յո՞ք պար տա պա նի մահ վան մա սին ան տեղյ  ակ լի նե լը կա րող է հիմք 

հան դի սա նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծում նշված պա հան ջը 

պար տա տի րոջ կող մի ց նույն հոդ վա ծում նշված ան ձանց սահ ման ված ժամկ  ե տի խախտ-

մամբ ներ կա յաց նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1227-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը, 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 1243-րդ հոդ վա ծը, 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը` 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ վե րա հաս տա տել է նշված հոդ ված նե րի վե րա բեր յալ 

նախ կի նում ար տա հայ տած այն դիր քո րո շու մը, որ ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիր 

ստա նա լուց հե տո ժա ռան գը ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով պար տա տե րե րի առջև ի րեն 

ան ցած գույ քի սահ ման նե րում կա րող է կրել պար տա վո րություն ներ, ե թե ժա ռան գության 

բա ցու մի ց վե ցամս յա ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ի րեն պա հանջ է ներ կա յաց վել։ 

Պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված վե ցամս յա ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո 

ներ կա յաց ված պա հանջ նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տով սահ ման ված կար գով, են թա կա չեն բա վա րար ման, քա նի որ մի նչև ժա ռան գության 

ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լը պա հան ջի ներ կա յաց ման դեպ քում մի այն ժա ռան գը 

կա րող էր ո րո շել ժա ռան գությունն ըն դու նե լու նպա տա կա հար մա րությու նը (տե´ս, Սե-

դա Սոն յանն ընդ դեմ Ի դա Էբ զիմ յա նի, և Ի դա Էբ զիմ յանն ընդ դեմ Սե դա Սոն յա նի թիվ 

3-1778(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, մե կ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում կրկին անդրա դառ նա լով 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծին, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը հնա-

րա վո րություն է ըն ձե ռել ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րին ժա ռան գության բաց ման օր-

վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում մի նչև ժա ռանգ նե րի կող մի ց ժա ռան գության ի րա վուն քի 

վկա յա գիր ստա նալն ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նել նախ հետև յալ ան ձանց՝ ժա ռան-

գությունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, ա պա մի այն նշված ան ձանց բա-

ցա կա յության դեպ քում` ժա ռան գության բաց ման վայ րի նո տա րին (տե´ս, Սեր գեյ Թաիր-

յանն ընդ դեմ Եր ևա նի Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի թիվ ԵՔԴ/0279/02/08 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Զար գաց նե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 

օ րենսդրի կող մի ց ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի հա մար պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու 

վերջ նա ժամկ  ետ սահ մա նելն ինք նան պա տակ չէ. այն կոչ ված է ա պա հո վե լու քա ղա քա-

ցիաի րա վա կան հա րա բե րություն նե րի կա յու նությու նը և  ո րո շա կիությու նը` պայ մա նա-

վոր ված ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րություն նե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րով:

Ըն դու նե լով ժա ռան գությու նը` ժա ռան գը ոչ մի այն ձեռք է բե րում հա մա պա տաս խան 

ի րա վունք ներ, այլ նաև պար տա վո րություն է ստանձ նում ի րեն ան ցած գույ քի ար ժե քի 

սահ ման նե րում պա տաս խա նատ վություն կրել ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րություն նե-

րի հա մար: Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում իր ժա ռանգ ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս 

ժա ռան գը պետք է հստակ պատ կե րա ցում ու նե նա ինչ պես ժա ռան գության զանգ վա ծի 

մե ջ մտնող գույ քի կազ մի , այն պես էլ ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րություն նե րի վե րա բեր-

յալ: Ե թե ժա ռան գության զանգ վա ծի կազ մը, որ պես կա նոն, պարզ է լի նում ժա ռան գի 

հա մար, այլ է ի րա վի ճա կը ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րություն նե րի պա րա գա յում: Վեր-

ջին նե րիս վե րա բեր յալ ո րո շա կի պատ կե րա ցում ժա ռան գը կա րող է ու նե նալ մի այն այն 

դեպ քում, երբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ներ կա յաց վեն 

հա մա պա տաս խան պա հանջ ներ: Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ 

օ րենս դի րը, ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի հա մար սահ մա նե լով պա հանջ նե րի ներ կա-

յաց ման վերջ նա ժամկ  ետ, ըստ էության, նա խադր յալ ներ է ա պա հո վել ժա ռան գի հա մար 

ժա ռան գության զանգ վա ծի մե ջ մտնող գույ քի և ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րություն նե րի 

հաշ վառ մամբ ո րո շե լու իր՝ ժա ռանգ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

1243-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ  ե տը դաս վում է ի րա վա դա դա րեց նող ժամկ  ետ նե րի 
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շար քին, ին չը նշա նա կում է, որ այդ ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հան գեց նում է պար տա տի րոջ 

ի րա վուն քի կորս տի: Այս պես՝ գործ նա կա նում չի բա ցառ վում, որ ժա ռան գությու նը բաց-

վե լուց հե տո ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը կա րող է ո րո շա կի տևա կան ժա մա նակ օբ յեկ-

տի վո րեն չի մա նալ պար տա պա նի մահ վան մա սին: Մինչ դեռ ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծը, այն պես էլ ժա ռան գության հետ կապ ված ծախ սե րը հա-

տու ցե լուն վե րա բե րող մյուս ի րա վա նոր մե րն այդ կա պակ ցությամբ որ ևէ բա ցա ռություն 

չեն նա խա տե սում: Ա վե լին, ՀՀ օ րենսդրությու նը, ի տար բե րություն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քով կար գա վոր վող ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րություն նե րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 342-րդ հոդ վա ծի ( Հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը վե-

րա կանգ նե լը) և 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ( Ժա ռան գու թյու նն ըն դու  նե լը սահ ման ված 

ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո) կար գա վո րումն  ե րի, չի նա խա տե սում նաև հա մա պա տաս-

խան ան ձի մահ վան մա սին տեղյ  ակ չլի նե լու հիմ քով պա հան ջա տի րոջ կող մի ց ժա ռանգ-

նե րին պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը հար գե լի հա մա րե լու 

և (կամ) այդ ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րություն:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գության 

բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում պար տա տե րե րի կող մի ց պա հանջ նե րը չներ-

կա յաց նե լու դեպ քում նրանք զրկվում են հե տա գա յում պար տա պա նի ժա ռանգ նե րի դեմ 

ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րությու նից:

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա-

նա փա կել է նաև այն սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը, ո րոնց ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րը 

կա րող են ներ կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես` պար տա տերն ի րա վունք 

ու նի իր պա հան ջը բա ցա ռա պես ներ կա յաց նել ժա ռան գությունն ըն դու նած ժա ռանգ նե-

րին, կտա կա կա տա րին կամ ժա ռան գության բաց ման վայ րի նո տա րին: Օ րենս դի րը, ամ-

րագ րե լով նշված սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը և ն րանց պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժա մա նա-

կա հատ վա ծը, այ դու հան դերձ, չի կար գա վո րել այդ պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման կար գը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում պար-

տա տերն իր ի րա վուն քը պետք է ի րաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով հնա րա վոր է ա պա-

ցու ցել վե րը թվարկ ված սուբ յեկտ նե րին ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րություն նե րի վե րա-

բեր յալ տե ղե կաց նե լու փաս տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ և 1244-րդ հոդ ված նե րի փոխ կա պակց ված 

վեր լու ծությամբ անդրա դառ նա լով ժա ռան գությունն ըն դու նած ժա ռան գին պա հանջ ներ-

կա յաց նե լու կար գին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման պա հանջ կա րող է ներ կա-

յաց վել ժա ռանգ ման ի րա վունք ու նե ցող այն ան ձանց, ո րոնց վար քա գի ծը վկա յում է ժա-

ռան գության հնա րա վոր ըն դուն ման փաս տի մա սին: Ընդ ո րում, նման պա հան ջը կա րող 

է ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն հաս ցեագր վել ժա ռան գին, այն պես էլ վեր ջի նիս ներ կա յաց վել 

դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը 

բխում է հայ ցի ինս տի տու տի էությու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու թաի րա վա կան և դա-

տա վա րա կան հաս կա ցություն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կողմն  ար տա հայտ վում է հայց-

վո րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ներ կա յաց վող ի րա վա կան պա հան ջի մե ջ, իսկ դա տա վա-

րա կան կող մը դա տա րա նին հաս ցեագր ված պա հանջն է՝ քննել և լու ծել կող մե  րի մի ջև 

ծա գած վե ճը: Հետ ևա բար ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը, վեր ջի նիս հետ ու նե ցած պար տա-

վո րությու նից բխող պա հանջ ներ կա յաց նե լով դա տա րան ընդ դեմ ժա ռանգ ման ի րա վունք 

ու նե ցող ան ձի, հայ ցի նյու թաի րա վա կան կող մի  տե սանկյ  ու նից ի րաց նում է նաև ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով ի րենց վե րա պահ ված ի րա վուն քը:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

28.12.2015թ.
17. Գե ղամ Գալստ յան v. «Ա ռէկ սիմ բանկ- Գազպ րոմ բան կի խումբ» ՓԲԸ, քաղ. 

գործ թիվ ԿԴ/0740/02/14

Խն դիր. Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս ո րոշ մամբ անդրա դար ձել է ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված՝ աշ խա տո ղի նա խա ձեռ նությամբ 

աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման դեպ քում աշ խա տո ղի կող մի ց ծա նու ցու մը հետ 

վերց նե լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժամկ  ետ նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Հա մա կող մա նիո րեն վեր լու ծե լով ՀՀ աշ-
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խա տան քա յին օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 112-րդ 

հոդ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի «Աշ խա տան-

քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը» վեր տա ռությամբ գլխում (15-րդ գ լուխ) ընդ հան րա պես և 

մաս նա վո րա պես աշ խա տո ղի նա խա ձեռ նությամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ-

ման հիմ քը կա նո նա կար գող հոդ վա ծում (112-րդ հոդ ված) նա խա տես ված են աշ խա տան-

քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման ժամկ  ետ ներ, ո րոնց նպա տակն է հա-

վա սա րա պես պաշտ պա նել ինչ պես աշ խա տո ղի, այն պես էլ գոր ծա տո ւի շա հե րը: Որ պես 

այդ պի սի ընդ հան րա կան շա հեր աշ խա տո ղի հա մար դի տարկ վում է նրա ի րա վուն քը՝ 

աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում ի րաց նե լու իր հե տա գա կեն սա գոր-

ծու նեության ա զա տությու նը (դա դա րեց նե լու աշ խա տան քը, ընտ րե լու այլ աշ խա տանք, 

զբաղ վե լու այլ գոր ծու նեությամբ և  այլն), իսկ գոր ծա տո ւի հա մար՝ իր հե տա գա բնա-

կա նոն գոր ծու նեությու նը կար գա վո րե լու հնա րա վո րությու նը (նոր աշ խա տող ընտ րե լու 

ի րա վունք, մի նչ նոր աշ խա տող ընտ րե լը տվյ ալ աշ խա տան քի կա տա րում պա հան ջե լու 

ի րա վունք և  այլն): 

Այս պի սով, օ րենսդրի կող մի ց ժամկ  ետ նե րի սահ մա նումն  ուղղ ված է աշ խա տան քա-

յին պայ մա նագ րի կող մե  րի շա հե րի հա վա սա րակշռ մա նը և դրա նից բխող պար տա կա-

նություն նե րի կա տար մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման 

մա սին աշ խա տո ղի` գոր ծա տո ւին առն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ ծա նու ցե լու պար տա-

կա նությունն ինք նան պա տակ չէ, այն մի տ ված է ա պա հո վե լու գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա-

տան քա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րի կա յու նությունն ու ո րո շա կիությու նը՝ կապ ված 

ա ռա ջա ցող թա փուր հաս տի քը հնա րա վո րինս ա րագ հա մալ րե լու, աշ խա տան քա յին բնա-

կա նոն ըն թացքն ա րագ վե րա կանգ նե լու հետ: 

Ընդ ո րում, օ րենս դի րը ՀՀ աշ խա տա քա յին օ րենսգք րի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով 

ի րա վունք է վե րա պա հել աշ խա տո ղին հետ վերց նե լու աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի 

լուծ ման մա սին ծա նու ցու մը` այն ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո ե րեք աշ խա տան քա յին 

օր վա ըն թաց քում՝ մի և նույն ժա մա նակ գոր ծա տո ւի հա մար սահ մա նե լով պար տա կա-

նություն` դի մու մի ն ըն թացք չտա լու և  աշ խա տան քա յին հա րա բե րություն նե րը շա րու նա-

կե լու: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րում 

կող մե  րի շա հե րի հա վա սակշռ ման ա պա հով ման անհ րա ժեշ տությամբ պայ մա նա վոր ված` 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մա սե րը անհ րա ժեշտ 

է մե կ նա բա նել հա մակ ցության մե ջ և  ոչ թե ա ռան ձին վերց ված: Այ սինքն՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտել է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ամ-

րագր ված աշ խա տո ղի ի րա վուն քի ի րա ցու մը փոխ կա պակց ված է նրա` ՀՀ աշ խա տան-

քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված պա հան ջի պահ պան մա նը: 

Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, երբ աշ խա տո ղը աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման 

մա սին իր դի մու մով չի պահ պա նել առն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ ծա նու ցե լու ժամկ  ե տը, 

նա չի կա րող օգտ վել նաև ե ռօր յա ժամկ  ե տում իր դի մու մը հետ վերց նե լու ի րա վուն քից: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ-

րի լուծ ման մա սին ծա նու ցու մը ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո այն ե ռօր յա ժամկ  ե տում 

հետ վերց նե լու աշ խա տո ղի ի րա վուն քը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ աշ խա տո ղը 

պահ պա նել է աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու ծա նուց ման ե րե սուն օր վա ժամ-

կե տը, իսկ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ծա նուց ման մե ջ աշ խա տո ղի կող մի ց նշվել է աշ խա-

տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու կոնկ րետ ժամկ  ետ, ո րը չի գե րա զան ցում ե րես նօր յա 

ժամկ  ե տը, գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու ծա նուց-

ման մե ջ նշված ժամկ  ե տում: Միա ժա մա նակ այն դեպ քում, երբ աշ խա տո ղի կող մի ց աշ-

խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման ծա նուց ման մե ջ նշվել է կոնկ րետ ժամկ  ետ՝ չպահ-

պա նե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված` 

ծա նուց ման ե րես նօր յա ժամկ  ե տը, գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի նաև աշ խա տո ղի կող մի ց 

նշված ժամկ  ե տում չլու ծե լու աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Այս դեպ քում աշ խա տողն 

ի րա վունք չու նի դա դա րեց նե լու աշ խա տան քը՝ մի նչև ծա նուց ման ե րես նօր յա ժամկ  ե տի 

լրա նա լը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման հետ ևությու նը հիմն  ված է ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վոր ման վրա, ըստ ո րի՝ ծա նուց ման 

ե րե սուն օր վա ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո աշ խա տողն ի րա վունք ու նի դա դա րեց նե լու 

աշ խա տան քը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր է ձևա կեր պել աշ խա տան քա յին պայ մա նագ-

րի լու ծու մը և  աշ խա տո ղի հետ կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ:
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18. Կա րի նե Տի տան յան v. Հան րա յին հե ռուս տա ռա դիոըն կե րության խոր հուրդ, 

« Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սումն  ա սիր ման կենտ րոն» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/1896/02/13 

Խն դիր. 1) Ինչ պի սի՞ ի րա վա կան կար գա վի ճակ ու նի բաժ նե տի րա կան ըն կե րության 

տնօ րե նը.

2) արդ յո՞ք ի րա վա չափ է բաժ նե տի րա կան ըն կե րության մի անձն յա գոր ծա դիր մարմ-

նի (ըն կե րության տնօ րե նի, գլխա վոր տնօ րե նի) լիա զո րություն նե րը բաժ նե տի րա կան ըն-

կե րության ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մի ց ցան կա ցած ժա մա նակ վա ղա ժամկ  ետ դա դա րեց-

նե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 13-րդ 

հոդ վա ծի, 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծության արդ յուն քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ աշ խա տո ղը գոր ծու նակ ֆի զի կա կան անձ է, 

որն ան ձամբ, ո րո շա կի վար ձատ րության դի մաց կա տա րում է աշ խա տան քա յին գոր ծա-

ռույթ ներ՝ աշ խա տանք ըստ ո րո շա կի մաս նա գի տության, ո րա կա վոր ման կամ պաշ տո նի:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի վեր լու-

ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա հանգ մա նը, որ բաժ նե-

տի րա կան ըն կե րության տնօ րենն ըն կե րության կա ռա վար ման գոր ծա դիր մար մի նն է, 

որն, ի րա կա նաց նե լով կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ, ըն կե րության ա նու նից կա տա-

րում է ի րա վա բա նա կան նշա նա կություն ու նե ցող գոր ծո ղություն ներն ի րաց նում է ըն կե-

րության՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության մաս նակ ցի ի րա վունք ներն ու պար-

տա կա նություն նե րը, ըն կե րության գույ քը տնօ րի նե լու ի րա վա սությու նը, աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րություն նե րում ի րա կա նաց նում է գոր ծա տո ւի ի րա վունք ներն ու պար տա կա-

նություն նե րը և  այլն: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րության տնօ րե նի (գլխա վոր տնօ րե նի)՝ որ պես ըն կե րության գոր ծա դիր մարմն  ի 

ի րա վա կան կար գա վի ճակն էա պես տար բեր վում է ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով 

սահ ման ված՝ աշ խա տո ղի՝ ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա կից, ին չը պայ մա նա վոր-

ված է գոր ծա դիր մարմն  ի գոր ծու նեության ա ռանձ նա հատ կությամբ, բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րության կա ռա վար ման հա մա կար գում վեր ջի նիս դե րով և ն շա նա կությամբ:

Բաժ նե տի րա կան ըն կե րության տնօ րե նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի՝ ՀՀ աշ խա-

տան քա յին օ րենսգր քով սահ ման ված աշ խա տո ղի ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա-

կից տար բեր վե լու վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմ քում ըն կած 

է նաև այն հան գա ման քը, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րության տնօ րե նը հան դի սա նում է 

ըն կե րության գոր ծա դիր մար մի ն, իսկ օ րենսդրությամբ սահ ման ված է բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րության գոր ծա դիր մարմն  ի՝ նաև առևտ րա յին կազ մա կեր պություն (ի րա վա բա նա-

կան անձ) լի նե լու հնա րա վո րությու նը, ո րի հետ ևս  ըն կե րությու նը կնքում է պայ մա նա գիր: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել փաս տել, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րության՝ 

ի րա վա բա նա կան անձ գոր ծա դիր մար մի նն ի րա կա նաց նում է այն նույն գոր ծա ռույթ նե րը, 

ո րոն ցով օժտ ված է ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մար մի  նը (տնօ րե նը, գլխա վոր տնօ րե-

նը), մի նչ դեռ ի րա վա բա նա կան ան ձի պա րա գա յում ակն հայտ է, որ կող մե  րի մի ջև չեն 

կա րող ծա վալ վել աշ խա տան քա յին հա րա բե րություն ներ, քա նի որ ըն կե րության գոր ծա-

դիր մար մի ն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձը, ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդրության 

տրա մա բա նության հա մա ձայն, չի կա րող հա մար վել աշ խա տող:

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րության գոր ծա դիր մար մի  նը ֆի զի կա կան անձ է (տնօ րեն, գլխա վոր տնօ րեն), ա պա 

վեր ջի նիս նկատ մամբ կա րող են գոր ծել ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդրությամբ աշ խա-

տող նե րի ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ այն պի սի դրույթ ներ, 

ո րոնք չեն հա կա սում ըն կե րության տնօ րե նի՝ որ պես ըն կե րության գոր ծա դիր մարմ-

նի՝ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բո վան դա կությա նը, և չեն 

կար գա վոր վում « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս-

գիր քը չի պա րու նա կում բաժ նե տի րա կան ըն կե րության ղե կա վա րի հետ աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րություն նե րի ծագ ման կամ դա դար ման վե րա բեր յալ որ ևէ դրույթ, իսկ բաժ նե-

տի րա կան ըն կե րության գոր ծա դիր մարմն  ի ձևա վոր ման հետ կապ ված հա րա բե րություն-

նե րը կար գա վոր վում են « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Էջ 
188-199



xlviii

Մաս նա վո րա պես, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 67-

րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի «թ» են թա կե տի, 88-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 83-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րության և վեր ջի նիս մի անձն յա 

գոր ծա դիր մարմն  ի՝ տնօ րե նի մի ջև կնքված պայ մա նա գիրն իր բնույ թով չի հան դի սա-

նում զուտ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդրությամբ նա խա տես ված՝ աշ խա տան քա յին պայ-

մա նա գիր, քա նի որ այն չի կնքվում ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով նա խա տես ված 

գոր ծա տո ւի և  աշ խա տո ղի մի ջև, սա կայն կա րող է պա րու նա կել նաև աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րություն նե րին վե րա բե րող կար գա վո րումն  եր, հաշ վի առ նե լով, որ բաժ նե տի րա-

կան ըն կե րության ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մարմն  ի և  ըն կե րության մի ջև հա րա բե-

րություն նե րում առ կա են նաև աշ խա տան քա յին հա րա բե րություն նե րի տար րեր:

2) Բաժ նե տի րա կան ըն կե րության տնօ րե նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա-

հատ կություն նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րի լույ սի ներ քո 

անդրա դառ նա լով « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ կե տի կար գա վո րումն  ե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա-

նագ րել, որ մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի հետ պայ մա նա գի րը ցան կա ցած ժա մա նակ լու-

ծե լու հնա րա վո րությու նը ևս պայ մա նա վոր ված է բաժ նե տի րա կան ըն կե րության տնօ րե նի 

ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կություն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս ա ռու մով նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա մա րել ար ձա-

նագ րել, որ հա մա պա տաս խան ըն կե րության սե փա կա նա տե րը (այդ թվում` ի դեմս ըն-

կե րության խորհր դի և  ընդ հա նուր ժո ղո վի՝ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում) բնա-

կա նա բար պետք է օժտ ված լի նի ո րո շա կի ի րա վա զո րություն նե րով, ո րոնք վեր ջի նիս 

հնա րա վո րություն կտան իր տնտե սա կան գոր ծու նեությունն ա ռա վել արդ յու նա վե տո րեն 

ի րա կա նաց նե լու և կոնկ րետ ըն կե րությու նում իր ներդրած գույ քը հնա րա վո րինս ռա ցիո-

նալ օգ տա գոր ծե լու նպա տակ նե րով, իր պա տաս խա նատ վության ներ քո ինչ պես նշա նա-

կել (ընտ րել) ըն կե րության ղե կա վար, ում կվստահ վի ստեղծ ված ըն կե րության կա ռա-

վա րու մը, ըն կե րության գույ քի ամ բող ջա կա նության և պահ պա նության ա պա հո վու մը, 

այն պես էլ անհ րա ժեշ տության դեպ քում դա դա րեց նել հա մա պա տաս խան ան ձի հետ ծա-

վալ ված հա րա բե րություն նե րը:

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ըն կե րության տնօ րե նի հետ կնքված 

պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու՝ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված հնա րա վո րությու նը բխում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րության 

բաժ նե տե րե րի շա հե րից, իսկ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու անհ րա ժեշ տությու-

նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեության զար գաց ման 

ռազ մա վա րության և մար տա վա րության փո փո խությամբ, կամ ըն կե րության ղե կա վար-

ման արդ յու նա վե տության բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տությամբ, կամ գոր ծու նեության նոր 

ուղ ղություն նե րի ընտ րությամբ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ըն կե րության, որ պես 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի մաս նակ ցի, ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 

և գույ քա յին դրության փո փո խությամբ, ինչ պես նաև այլ պատ ճառ նե րով, ո րոնց սպա ռիչ 

և  ամ բող ջա կան ցան կը հնա րա վոր չէ նա խա պես սահ մա նել: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տում ամ րագր ված «ցան-

կա ցած ժա մա նակ» ձևա կեր պու  մը, ո րը են թադրում է այդ պի սի անհ րա ժեշ տության ա ռա-

ջաց ման դեպ քում յու րա քանչ յուր պա հի ըն կե րության տնօ րե նի հետ պայ մա նա գի րը լու-

ծե լու հնա րա վո րության առ կա յություն, ըստ էության, բխում է շու կա յա կան տնտե սության 

պա հանջ նե րից` հաշ վի առ նե լով բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի տնտե սա կան գոր-

ծու նեության ա զա տությու նը և  ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցությու նը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ըն կե րության տնօ րե նի հետ պայ մա-

նա գի րը լու ծե լու վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան մարմն  ի ո րո շու մը կա րող է չպա րու նա-

կել այդ պի սի ո րոշ ման որ ևէ պատ ճա ռա բա նություն, ին չը ևս բ խում է տնտե սա կան գոր-

ծու նեության ա զա տության և տն տե սա կան մրցակ ցության սկզբուն քից, հաշ վի առ նե լով, 

որ այդ պի սի ո րո շում կա յաց նե լու դրդա պատ ճառ նե րը կա րող են կապ ված լի նել օ րի նակ, 

առևտ րա յին գաղտ նի քի կամ նոու-հաո ւի (know-how) հետ և  այլն:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան 

դա տա րա նը 13.05.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-753 ո րոշ մամբ նշել է, որ ի րա վա կան պե-

տության սկզբուն քը, ի թիվս այլ նի, պա հան ջում է նաև ի րա վա կան օ րեն քի առ կա յություն: 
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Վեր ջինս պետք է լի նի բա վա կա նա չափ մատ չե լի՝ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րը պետք է 

հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րում հնա րա վո րություն ու նե նան կողմն  ո րոշ վե լու՝ 

թե տվյ ալ դեպ քում ինչ ի րա վա կան նոր մե ր են կի րառ վում: Նոր մը չի կա րող հա մար վել 

«օ րենք», ե թե այն ձևա կերպ ված չէ բա վա րար ճշգրտությամբ, ո րը թույլ կտա ի րա վա-

բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց դրան հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց վար քա գի ծը. 

նրանք պետք է հնա րա վո րություն ու նե նան կան խա տե սել այն հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա-

րող է ա ռա ջաց նել տվյ ալ գոր ծո ղությու նը: 

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի՝ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ-

սի ներ քո անդրա դառ նա լով « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն 

ձևա կերպ ված է բա վա րար ճշգրտությամբ, և թույլ է տա լիս կան խա տե սել, որ բաժ նե տի-

րա կան ըն կե րության ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մարմն  ի հետ կնքված պայ մա նա գի րը, 

բա ցի ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի, կա րող է նաև լուծ վել 

ցան կա ցած պա հի՝ ան կախ այդ դեպ քե րի առ կա յության: 

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

30.04.2015թ.
19. «ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ» ՓԲԸ v. Սար գիս Գաս պար յան, 

քաղ. գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք պար տա պա նի հա մար սնան կության գոր ծով պար տա տե րե րի պա-

հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի դեմ ա ռար կություն ներ ներ կա յաց նե լու յո թօր յա ժամկ  ե-

տի ըն թաց քը սահ ման վում է սնան կության կա ռա վար չի կող մի ց սնան կության գոր ծով 

պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը մա մու լում հրա պա րա կե լուց, թե 

պար տա պա նի կող մի ց այն ստա նա լուց հե տո:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով «Ս նան կության մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րությու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ 

և  ա ռաջ ար ձա նագ րել է, որ սնան կության գոր ծի քննության ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տության քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր-

մե  րը կի րառ վում են մի այն այն մա սով, ո րով տվյ ալ դա տա վա րա կան հա րա բե րությու նը 

կար գա վոր ված չէ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 19-րդ հոդ վա ծը, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա-

ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծը, 28-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տի 5-րդ և 6-րդ  են թա կե տե րը, 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

անդրա դար ձել է դա տա վա րությու նում կող մե  րի մրցակ ցության սկզբուն քի ա պա հով մա նը՝ 

որ պես ՀՀ Սահ մա նադրությամբ և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ յուր ան ձի 

ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քի ի րաց ման կար ևոր նա խա պայ ման: Մաս նա վո րա պես` 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րությու նում կող մե  րի մրցակ ցության 

և  ի րա վա հա վա սա րության սկզբունք նե րը` կող մե  րի մի ջև «ար դա րա ցի հա վա սա րակշ-

ռության ի մաս տով» սահ մա նադրո րեն ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նության հիմն  ա-

կան տար րե րից մե կն է, որն ուղղ ված է կող մե  րի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի լիար ժեք 

ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը: Այ սինքն` այն պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուր կող-

մի ն (գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց) տրա մադր վի ող ջա մի տ հնա րա վո րություն` ներ կա յաց-

նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու, ո րոնք 

նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի էա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում 

(տե՛ս, նաև « Դա վիթ առևտ րի տու ն» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ «Դ վին կոն ցեռն» թիվ 3-59(ՏԴ) քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ նշել է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րությու-

նը կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու սկզբուն քի էությու նը 

կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րության բո լոր փու լե րում կող մե րն օժտ ված են ի րենց 

ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նության մի  ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա-

սար հնա րա վո րություն նե րով:

Էջ 
200-206



l

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով «Ս նան-

կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան մե կ նա բան մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կա ռա վա րի չը պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման հա մար սահ-

ման ված ժամկ  ե տից հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 

ներ կա յաց նում է դա տա րան, պար տա պա նին, ա ռա վել մե ծ պա հանջ ներ ու նե ցող 5 

պար տա տե րե րին և հ րա պա րա կում է ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման 

մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում: Ա ռանձ նաց նե լով պար տա պա նին և 5 խո շոր 

պար տա տե րե րին՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դել սնան կության վա րույ թի ըն թաց-

քում այս սուբ յեկտ նե րի հա մար սահ մա նե լու ա ռան ձին կար գա վի ճակ` հաշ վի առ նե լով 

սնան կության վա րույ թի հե տա գա ըն թաց քի վրա վե րո հիշ յալ սուբ յեկտ նե րի հնա րա վոր 

ազ դե ցությու նը, մաս նա վո րա պես` պա հանջ նե րի դեմ պար տա պա նի կող մի ց հնա րա վո-

րինս հիմն  ա վոր ված ա ռար կություն ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րության ա պա հո վու-

մը: Հետ ևա բար կա ռա վար չի պար տա կա նությունն է ոչ մի այն ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

պե տա կան գրանց ման մա սին  տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում պա հանջ նե րի նախ-

նա կան ցու ցա կի հրա պա րա կու մը, այլև դրա պատ շաճ ներ կա յա ցու մը վե րը նշված կող-

մե  րին, որ պես զի սնան կության վա րույ թի ըն թաց քում լիար ժեք ա պա հով վեն կող մե  րի 

ի րա վունք ներն ու պար տա կա նություն նե րը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ սնան կության վա րույ թում կա ռա վար-

չի կող մի ց պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը պար տա պա նին ու ղար կե լը չպետք է կրի 

ձևա կան բնույթ: Մաս նա վո րա պես` կա ռա վա րի չը պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 

պար տա պա նին ու ղար կե լու և  այն ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա-

սին  տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում հրա պա րա կե լու իր ի րա վուն քը պետք է ի րա կա-

նաց նի այն պես, որ պես զի ա պա հով վի «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 

հիմ քով հրա պա րա կու մի ց հե տո` 7 օր վա ըն թաց քում, նախ նա կան ցու ցա կի դեմ ա ռար-

կություն ներ ներ կա յաց նե լու պար տա պա նի ի րա վուն քը: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րը յու-

րա քանչ յուր դեպ քում պար տա տե րի նախ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու հար ցը քննե լիս 

և  այդ ցու ցա կի դեմ պար տա պա նի կող մի ց ա ռար կություն նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում 

ներ կա յաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը պար զե լիս պետք է հաշ վի առ նեն հետև յալ 

հան գա մանք նե րը`

ա) ե՞րբ է պար տա պա նը ստա ցել կա ռա վար չի կող մի ց ու ղարկ ված նախ նա կան ցու-

ցա կը և  ե՞րբ է նախ նա կան ցու ցա կը կա ռա վար չի կող մի ց հրա պա րակ վել մա մու լում.

բ) արդ յո՞ք այդ պայ ման նե րում հնա րա վոր է ե ղել պար տա պա նի՝ սահ ման ված ժա-

կե տում ա ռար կություն ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

30.04.2015թ. 
20. «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ v. Զո րակ Հով հան նիս յան, քաղ. գործ թիվ 

ՇԴ/0031/04/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է սնան կության վա-

րույ թի շրջա նակ նե րում ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ 

ա ռար կություն ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րի խնդրին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րը, 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, «Ս նան կության 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի « Ֆի զի կա կան ան ձանց սնան կության ա ռանձ նա հատ կություն նե րը» 

վեր տա ռությամբ 11-րդ գլ խում տեղ գտած 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րը, «Ս նան-

կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 94-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 

որ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դում հնա րա վո-

րություն ըն ձե ռե լու բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ պար տա պա նին վե րա կանգ նել իր բնա-

կա նոն գոր ծու նեությու նը, հաղ թա հա րել ֆի նան սա կան դժվա րություն նե րը, վե րա կանգ-

նել կեն սու նա կությու նը:

Միև նույն ժա մա նակ վկա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րու մը կոչ ված է ա պա հո վե լու 

պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ պա նությու նը` այդ իսկ նկա տա ռու մով սահ մա նե լով ֆի-

նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րին պար տա տե րե րի ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը, ի րա վա-

բա նա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տե րե րի կող մի ց քննար-

կե լու և ք վեար կությամբ ըն դու նե լու կամ չըն դու նե լու հնա րա վո րությու նը: Ընդ ո րում, 
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օ րենս դի րը «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել է նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տե րե րի կող մի ց քննար կե լու և դրա վե-

րա բեր յալ քվեար կության մի  ջո ցով դիր քո րո շու մը հայտ նե լու ժամկ  ե տը:

Վե րոգր յա լով հան դերձ, ֆի զի կա կան ան ձի սնան կության ա ռանձ նա հատ կություն-

նե րից ել նե լով, օ րենս դի րը վեր ջի նիս ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ 

պար տա տե րե րի կող մի ց քվեար կության հնա րա վո րություն չի նա խա տե սել, այ դու հան-

դերձ, հնա րա վո րություն է տվել պար տա տե րե րին` ծա նո թա նա լու ֆի նան սա կան ա ռող-

ջաց ման ծրագ րին, և  ի րենց իսկ շա հե րի պաշտ պա նությու նից ել նե լով՝ նաև վի ճար կել 

այն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ի րա վա կան դիր քո րո-

շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ սնան կության գոր ծի քննության ժա մա նակ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա-

պա տաս խան նոր մե  րը կի րառ վում են մի այն այն մա սով, ո րով տվյ ալ դա տա վա րա կան 

հա րա բե րությու նը կար գա վոր ված չէ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով (տե՛ս, «Դ վին 

Հոլ դինգ» ՓԲԸ-ի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տու ր Ղահ րա ման յանն ընդ-

դեմ « Հա յէ լեկտ րա մե  քե նա» ԲԲԸ-ի թիվ ԵՇԴ/0023/04/13 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 

ծրագ րին ծա նո թա նա լու և  այն վի ճար կե լու հա մար «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն-

քով որ ևէ ժամկ  ետ սահ ման ված չէ, հետ ևա բար դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 

մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը, հա մա ձայն ո րի՝ դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն նե րը կա տար վում են նույն 

օ րենսգր քով կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: Դ րանց բա ցա կա յության 

դեպ քում դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման ժամկ  ետ նե րը սահ մա նում է 

դա տա րա նը:

Հաշ վի առ նե լով, որ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա-

բեր յալ պար տա տե րե րի կող մի ց քվեար կություն օ րեն քը չի նա խա տե սում, և ֆի զի կա կան 

անձ պար տա պա նի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու դեպ-

քում պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ պա նության ի րա կա նա ցու մը նշված փու լում դրսևոր-

վում է մի այն վեր ջին նե րիս կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը վի ճար կե լու 

հնա րա վո րությամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րը ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կություն ներ կա յաց նե լու, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 

ծրա գի րը վի ճար կե լու ժամկ  ետ նե րը սահ մա նե լիս պետք է հաշ վի առ նեն պար տա տե րե րի 

շա հե րի պաշտ պա նությու նը՝ այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար ա պա հո վե լով ի րա-

կան ե րաշ խիք ներ:

28.12.2015թ.
21. «Էյչ-Էս- Բի- Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ v. «ԱԼՏԷ» ՓԲԸ և մ յուս ներ, քաղ. 

գործ թիվ ԵԿԴ/1873/02/14 

Խն դիր. Արդ յո՞ք պար տա պա նի նկատ մամբ սնան կության վա րույ թի առ կա յության 

պայ ման նե րում գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ կող մի ց մո րա տո րիում չտա րա ծե-

լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցե լու դեպ քում վեր ջինս կա րող է իր պա հանջ նե րի բա-

վա րար ման հա մար դա տա կան կամ ար տա դա տա կան կար գով բռնա գան ձում տա րա ծել 

գրա վադր ված գույ քի վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշված հոդ վա ծը, ի 

թիվս այլ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի (օ րի նակ՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 

վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից ար գել վում է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման 

պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա ցած պայ մա նագ րա յին կամ այլ պար տա վո րություն-

նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը, ար գել վում է պար-

տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով որ ևէ քա ղա-

քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թի սկսու մը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես է 

գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ 

չներ կա յաց նող պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ անձ` պար տա պա նի մա-
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սով և  այլն), 2-րդ մա սի «գ» կե տով նա խա տե սել է, որ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու 

մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից կարճ վում է սնան կության վա րույ թին 

առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ 

գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով այն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը, որ տեղ պար տա-

պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կա յի նկատ մամբ ինք նու-

րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ անձ 

պար տա պա նի մա սով:

Նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծը կա րող է վերսկս վել սնան կության գոր ծի ա վար տից 

հե տո պար տա պա նի ֆի նան սա պես ա ռող ջաց ման դեպ քում: Հա կա ռակ դեպ քում դա տա-

րա նի սնան կության գործն ա վար տե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճի ռը հիմք է 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հա մար` լու ծար ված պար տա պա նի մա սով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդրա դար ձել է 

«Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տին և  ար ձա նագ-

րել է, որ դրա նում սահ ման ված է սնան կության գոր ծըն թա ցի հիմն  ա կան ա ռանձ նա հատ-

կություն նե րից մե  կը, այն է` պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից սա ռեց վում է պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը 

(մո րա տո րիում): Այդ պա հից սա ռեց վում են պար տա տե րե րի բո լոր գոր ծո ղություն նե րը, 

ո րոնք ուղղ ված են պար տա պա նի նկատ մամբ պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը (տե՛ս, օ րի-

նակ, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գու յ քի կա ռա վար ման վար չու թյու նն ընդ-

դեմ «Ս պի տա կի վե րե լա կա շի նա կան գոր ծա րան» ՓԲԸ-ի թիվ 3-1717(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կության մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի հիմ քով կարճ ման են թա կա են 

սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցությամբ ոչ բո լոր քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի 

վա րույթ նե րը, այլ մի այն այն քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե րով գոր ծե րի վա րույթ նե րը, 

ո րոն ցում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նին ներ կա յաց ված է նյու թաի րա վա կան պա-

հանջ` գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու տես քով, և  ո րոնց լու ծու մը կա րող է 

հան գեց նել վեր ջի նիս գույ քա յին զանգ վա ծի փո փո խության (տե՛ս, Մա րի նե Ա վե տիս յանն 

ընդ դեմ Ար տեմ Ա վե տիս յա նի թիվ ԵՄԴ/1140/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ, մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով բո ղո քի հիմ քում 

բարձ րաց ված հար ցադրու մը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ անհ րա ժեշտ է քննարկ-

ման ա ռար կա դարձ նել հետև յալ ի րա վա կան խնդի րը. ի՞նչ հետ ևանք ներ կա րող է ա ռա-

ջաց նել պար տա պա նի սնան կությու նը՝ գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ հա մար և  

ի՞նչ կար գով պար տա տե րը կա րող է ստա նալ իր ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րա-

րում: 

Վեր լու ծե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե-

տը, 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ մա սե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

նշել է, որ ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև 

ստանձ նած պար տա վո րության կա տար ման հա մար գրա վադր ված գույ քը չի ընդգրկ վում 

սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և  ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է 

այդ գույ քից իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նալ սնան կության վա րույ թից դուրս ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրությամբ սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով, սա կայն մի այն այն 

դեպ քում, երբ տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու վե րա բեր յալ` ա պա հով-

ված պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` 

օ րենս դի րը, պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քում հնա րա վո րություն ըն ձեռ նե լով 

ա պա հով ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը գրա վադր ված 

գույ քի հաշ վին` շրջան ցե լով սնան կության գոր ծով վա րույ թը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել 

է այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման դեպ քում մի այն «Ս նան կության մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կա նո նը կա րող է գոր ծել: Նշ ված 

պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում` գրա վադր ված գույ քը նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ-

ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և  ա պա հով ված պար տա տե րը դրա նից բա վա րա րում 

կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում` ընդգրկ վե լով 

պար տա տե րե րի ցան կում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ նշել է, որ օ րենս դի րը պար տա պա նի նկատ-

մամբ սնան կության վա րույ թի առ կա յության պայ ման նե րում գրա վով ա պա հով ված 
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պար տա վո րության պար տա տի րոջ հա մար նա խա տե սել է իր բա վա րա րու մը ստա նա-

լու եր կու այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ՝ սնան կության վա րույ թից դուրս և ս նան կության 

վա րույ թի շրջա նակ նե րում՝ նշված եր կու ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կի ընտ րության հնա-

րա վո րությու նը թող նե լով պար տա տի րոջ հա յե ցո ղությա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ թե՛ սնան կության վա րույ թից դուրս, թե՛ 

սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում բա վա րա րում ստա նա լու ե ղա նակ ներն ու նեն 

ի րենց ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: Այս պես, ե թե գրա վով ա պա հով ված պար տա վո-

րության պար տա տերն ընտ րում է սնան կության գոր ծով վա րույ թը շրջան ցե լու մի  ջո-

ցով իր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու ե ղա նա կը, ա պա վեր ջինս բա վա րա րում կա րող 

է ստա նալ բա ցա ռա պես գրա վադր ված գույ քի հաշ վին, և  ան կախ ա պա հով ված պա-

հանջ նե րի բա վա րար ման չա փից, տվյ ալ պար տա վո րության մա սով հե տա գա յում չի 

կա րող որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մամբ: Մինչ դեռ 

այն դեպ քում, երբ գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րության պար տա տերն ընտ րում 

է սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու 

ե ղա նա կը, ա պա գրա վադր ված գույ քը նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի 

գույ քի կազ մում, և  այս դեպ քում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րության պար տա-

տերն իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը կա րող է ստա նալ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մա սե րով սահ ման ված կար գով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` օ րենսդրի կող մի ց նման տար բե րակ ված 

կար գա վո րում սահ մա նե լու նպա տակն է սնան կության վա րույ թի առ կա յության պայ-

ման նե րում ե րաշ խա վո րել գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րե րի և մ յուս պար տա-

տե րե րի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի մի ջև ող ջա մի տ հա վա սա րակշ ռությու նը: 

Այդ իսկ նկա տա ռու մով օ րենս դի րը, գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը հնա-

րա վո րություն ըն ձե ռե լով կա մո վին ընտ րե լու իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման ե ղա-

նա կը՝ շրջան ցե լով սնան կության վա րույ թը, կամ այդ պի սի բա վա րա րում ստա նալ 

սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում, այ դու հան դերձ, նա խա տե սել է ո րո շա կի 

սահ մա նա փա կումն  եր: Այս պես՝ սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րից դուրս իր պա-

հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու՝ գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ՝ գրա վով 

ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման ի րա վունքն օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է 

գրա վի ար ժե քի սահ ման նե րով, ի տար բե րություն քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության 

բնա կա նոն պայ ման նե րի, երբ գրա վով ա պա հով ված պար տա տերն ի րա վունք ու նի 

գրավ դրված գույ քի ի րա ցու մի ց ստաց ված գու մարն իր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 

հա մար բա վա րար չլի նե լու պայ ման նե րում պա կաս գու մարն ստա նալ պար տա պա նի 

այլ գույ քից (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 251-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ): Միա ժա մա-

նակ, սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րության 

պար տա տի րոջն ի րա վունք վե րա պա հե լով պա հան ջել իր` գրա վով ա պա հով ված պար-

տա վո րությունն ա ռաջ նա հերթ բա վա րա րել գրա վադր ված գույ քի վա ճառ քից ստաց-

ված մի  ջոց նե րից, պա հան ջի բա վա րա րու մը գրա վից ա զատ գույ քից օ րենս դի րը սահ մա-

նա փա կել է այն քան, քա նի դեռ գրա վադր ված գույ քի ար ժեքն ա վե լի կամ հա վա սար է 

ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջին: Ընդ ո րում, գրա վից ա զատ գույ քի հաշ վին 

գրա վով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հանջ նե րը կա րող են բա վա րար վել մի այն 

որ պես չա պա հով ված պա հանջ՝ գրա վադր ված գույ քի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե-

րից չբա վա րար ված պա հան ջի մա սով՝ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-

ված ընդ հա նուր կար գով և պայ ման նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել նաև, որ օ րենս դի րը, պար տա պա նի 

սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քում հնա րա վո րություն ըն ձեռ նե լով գրա վով ա պա հով ված պա-

հան ջի պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում` շրջան ցե լով սնան-

կության գոր ծով վա րույ թը, և  այդ բա վա րար ման չա փը սահ մա նա փա կե լով բա ցա ռա պես 

գրա վադր ված գույ քի ար ժե քով, որ ևէ կերպ չի սահ մա նա փա կել գրա վով ա պա հով ված 

պար տա տի րոջ՝ գրա վով ա պա հով ված իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման ի րա վուն քի 

ի րաց ման՝ օ րենսդրությամբ սահ ման ված ե ղա նակ նե րի ընտ րության հնա րա վո րությու-

նը: Մաս նա վո րա պես՝ սահ մա նա փակ ված չէ գրա վադր ված գույ քը ՀՀ օ րենսդրությամբ 

սահ ման ված՝ դա տա կան կամ ար տա դա տա կան կար գով ի րաց նե լու հնա րա վո րությու-

նը: Ա վե լին, «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րենս դի րը, 

սահ մա նե լով, որ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րը սնան կության վա րույ թից դուրս 

բա վա րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րության հա մար գրա վադր ված գույ քի 
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ի րաց ման հաշ վին, մաս նա վո րեց նե լով նշել է՝ «այդ թվում` գոր ծող օ րենսդրությամբ 

սահ ման ված` ա ռանց դա տա րան դի մե  լու» հաշ վին, ին չը նշա նա կում է, որ դա տա կան 

կար գով գրա վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու և  ի րաց նե լու հնա րա վո-

րությունն ինք նին են թադր վում է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, երբ գրա-

վով ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տերն օգտ վում է իր պա հան ջի բա վա րա րու մը 

սնան կության վա րույ թի շրջա նակ նե րից դուրս ստա նա լու՝ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ-

ված ի րա վուն քից, վեր ջինս հնա րա վո րություն ու նի գրա վադր ված գույ քի վրա բռնա-

գան ձում տա րա ծել և  ի րաց նել այն ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան 

կար գով՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ գրա վադր ված գույ քի ի րաց-

ման կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ «Ս նան կության 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տով սահ ման ված՝ մո րա տո րիու-

մի  գոր ծո ղության տա րած ման բա ցա ռությու նը հնա րա վո րություն է տա լիս գրա վով 

ա պա հով ված պար տա տի րո ջը մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու-

ցե լու դեպ քում սնան կության վա րույ թը շրջան ցե լով գրա վով ա պա հով ված պա հանջ-

նե րի հա մար դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում ստա նալ, կամ գրա վով ա պա հով ված 

պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար կնքել ցան կա ցած գոր ծարք կամ ի րա կա նաց նել 

այդ պի սի գոր ծար քի կա տար մանն ուղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղություն կամ գոր ծըն-

թաց: Հետ ևա բար, ե թե տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու մա սին` գրա վով 

ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տերն ա պա հո վել է սնան կության վա րույ թը շրջան ցե լով 

իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պար տա դիր 

պայ մա նի կա տա րու մը, այն է՝ ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա-

սին, ա պա վեր ջի նիս՝ գրա վադր ված գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում պա հանջ նե րի դրա-

մա կան կամ այլ բա վա րա րում ստա նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման՝ պար տա տի րոջ կող մի ց 

ընտր ված ե ղա նա կի վրա այլևս մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղությու նը չի կա րող տա րած վել, 

այդ թվում՝ չեն կա րող գոր ծել «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, այն է՝ չի կա րող 

գոր ծել պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով 

որ ևէ քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր ծի վա րույթ սկսե լու ար գել քը, ինչ պես նաև 

չի կա րող կարճ վել գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հան ջով քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը, ո րը վե րա բե րում է գրա վադր ված գույ քի հաշ վին գրա-

վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի բա վա րար մա նը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` վե րը նշված կար գա վո րումն  ե րը 

հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև այն դեպ քե րում, երբ սնանկ ճա նաչ ված պար տա-

պա նի պար տա վո րություն նե րի ա պա հով ման հա մար գրա վադր վել է եր րորդ ան ձին 

պատ կա նող գույք: Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սից, հա մա ձայն ո րի՝ պար տա պա նի գույ քի կազ մում է նե-

րառ վում պար տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, ի րա վունք կամ այլ ակ տիվ, 

նե րառ յալ` մտա վոր սե փա կա նության օբ յեկտ: Ի ա պա հո վումն  պար տա պա նի` նույն 

օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված մո րա տո րիում չտա րա ծե լու  մա-

սին  դա տա րա նին ծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստանձ նած 

պար տա վո րության հա մար գրա վադր ված գույ քը (այդ թվում` եր րորդ ան ձին պատ-

կա նող) չի ընդգրկ վում պար տա պա նի գույ քի կազ մում, բա ցա ռությամբ դրա ի րա ցու-

մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րի, ո րոնք պար տա պա նի գույ քի կազ մում են ընդգրկ վում նույն  

օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քում:

28.12.2015թ.
22. «Էմ մե լ Ս քայ» ՍՊԸ սնան կության գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա-

ման յան v. «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ և մ յուս ներ, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/1446/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի սահ-

մա նա փա կումն  ե րը վե րա բե րում են բան կի կամ վար կա յին կազ մա կեր պության կող մի ց 

ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար փո խանց ված ան շարժ գույ քի հետ 

կապ ված բո լոր գոր ծարք նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ 

Էջ 
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օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա-

հանգ մա նը, որ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի և մ յուս պա հան ջա տե րե րի շա հե րը 

պաշտ պա նե լու նպա տա կով օ րենս դի րը հնա րա վո րություն է ըն ձե ռել պար տա պա նի 

սնան կության գոր ծով կա ռա վար չին՝ դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար տա պա նի 

կող մի ց նույն հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում և ժամկ  ետ նե րում կա տար ված դրա մա-

յին և  ոչ դրա մա յին օ տա րումն  ե րը։

Ընդ ո րում, նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված պայ ման նե րի առ կա յության 

դեպ քում դրա նով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում դա տա կան կար գով հետ վե րա դարձ ման 

են թա կա են՝

- պար տա պա նի՝ եր րորդ ան ձանց կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, այդ 

թվում՝ ոչ դրա մա յին,

- պար տա պա նի՝ պար տա տի րո ջը կամ վեր ջի նիս օգ տին նախ կի նում ստանձ նած պար-

տա վո րության դի մաց կա տա րած ցան կա ցած փո խան ցումն  ե րը, այդ թվում՝ ոչ դրա մա յին,

- գույ քի (ծա ռա յության, աշ խա տան քի) ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման 

պա հի դրությամբ դրա շու կա յա կան ար ժե քի տար բե րությու նը, ո րը «Ս նան կության մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով դիտ վում է որ պես կա տա րած գոր ծարք նե րի, փո խան ցումն  ե րի 

և գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով պար տա պա նին պատ ճառ ված վն աս։

Վեր լու ծե լով «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա-

սե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դրա նով օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել 

է սնան կության գոր ծով կա ռա վար չի՝ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ակ տիվն  ե րի հա վա քագր ման ի րա վուն քը։ Ընդ ո րում, ե թե 

«Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված սահ մա-

նա փա կումն  ե րը վե րա բե րում են մի այն նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» կե տում սահ ման-

ված դեպ քե րին, ա պա նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե-

րը տա րած վում են փո խանց ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը վե րա դարձ նե լու կա ռա վար չի 

ի րա վուն քի՝ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր դեպ քե րի վրա այն քա նով, որ քա նով այդ 

սահ մա նա փա կումն  ե րը կի րա ռե լի են փո խանց ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը վե րա դարձ-

նե լու կա ռա վար չի հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի նկատ մամբ։

Միա ժա մա նակ, «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վեր-

լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ «Ս նան կության մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում 

(այն է՝ 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված) օ տար ված գույ քը կամ գույ քի ար-

ժե քը չի կա րող հետ պա հանջ վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության 

դեպ քում՝

- գույ քը փո խանց վել է բան կի կամ վար կա յին կազ մա կեր պության` ա պա հով ված 

պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար,

- գույ քը փո խանց վել է դրա (գույ քի) հետ կապ ված գոր ծարք նե րի կա տար ման արդ-

յուն քում։

Ընդ ո րում, օ րենս դի րը չի ա ռանձ նաց րել որ ևէ կոնկ րետ գոր ծարք, որ պի սի պայ ման-

նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գույ քի հետ կապ ված ցան կա ցած քա ղա քա-

ցիաի րա վա կան գոր ծար քի հի ման վրա, ո րի արդ յուն քում գույ քը կա րող է փո խանց վել 

բան կին կամ վար կա յին կազ մա կեր պությա նը՝ ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման 

հա մար, տա րած վում են «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 

դրույթ նե րը։

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

28.12.2015թ. 
23. Ան նա Ա սատր յան v.  Դա վիթ Խա չատր յան, քաղ. գործ թիվ ԵՄԴ/0124/02/12 

Խն դիր. Ի րա վա չափ է արդ յո՞ք ծ նող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում 

ե րե խա յի բնա կության վայ րը ո րո շե լու վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննության 

ըն թաց քում դա տա րա նի կող մի ց ե րե խա յի՝ ծնող նե րից մե  կի հետ ու նե ցած կապ վա ծությու-

նը որ պես ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման մի ակ չա փա նիշ դի տար կե լը:

Էջ 
236-245
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 

36-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, «Ե րե խա յի ի րա վունք-

նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 5-րդ հոդ վա ծը, 7-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 53-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ մա սե րը, 67-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-

նագ րել է, որ յու րա քանչ յուր ե րե խա ծննդյան պա հից ձեռք է բե րում ըն տա նի քում ապ րե-

լու և դաս տիա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, նրանց հո գա տա րությանն ար ժա նա-

նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու, իր ծնող նե րից դաս տիա րա կություն ստա նա լու, 

նրա շա հե րի ա պա հո վության, հա մա կող մա նի զար գաց ման, նրա մարդ կա յին ար ժա նա-

պատ վությու նը հար գե լու, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, մտա վոր, հոգ ևոր լիար ժեք զար-

գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք-

ներ, իսկ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և մի ա ժա մա նակ պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց 

ե րե խա նե րի դաս տիա րա կության, ա ռող ջության, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և 

կր թության հա մար: Ե րե խա նե րի և ծ նող նե րի նշված ի րա վունք նե րի լիար ժեք ի րա կա նաց-

ման և ծ նող նե րի նշված պար տա կա նություն նե րի պատ շաճ կա տար ման հրա մա յա կա նից 

ել նե լով` ծնող նե րի հա մար ե րաշ խա վոր ված է նաև այլ ան ձանց հան դեպ ի րենց ե րե խա-

նե րին դաս տիա րա կե լու նա խա պատ վության ի րա վուն քը: Նշ վա ծի հի ման վրա Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տությու նը ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նության 

գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի  մի այն ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից, ե րե խա յին 

ա պա հո վել բա րե կե ցության հա մար անհ րա ժեշտ հո գա տա րությամբ (տե՛ս, նաև Մար գա-

րիտ Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Ար թու ր Թո րոս յա նի թիվ ԵԱԴԴ/1513/02/08 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րից մե  կում գտել է, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից 

ա ռան ձին ապ րե լու և  ե րե խա նե րի բնա կության վայ րի շուրջ ծնող նե րի հա մա ձայ նության 

բա ցա կա յության դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կության վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը պետք 

է հա մե  մա տա կան գնա հա տա կան տա և պատ ճա ռա բա նի, թե որ ծնո ղի հետ բնակ վելն է 

բխում ե րե խա յի շա հե րից և ն պաս տում ե րե խա յի դաս տիա րա կությանն ու զար գաց մա նը 

(տե՛ս, Ա րա Միր զա խան յանն ընդ դեմ Դիա նա Խա չատր յա նի թիվ 3-432(ՏԴ) քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-919 ո րոշ մամբ անդրա դառ նա լով ՀՀ ըն տա նե կան 

օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի սահ մա նադրաի-

րա վա կան բո վան դա կությա նը՝ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ըն տա նե կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րում «ե րե խա յի 

շահ» հաս կա ցությու նը բարձ րաց վել է հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած ի րա վա կան 

սկզբուն քի աս տի ճա նի և հան դի սա նում է ըն տա նե կան օ րենսդրության հիմ քում ըն կած 

ինք նու րույն սկզբունք: Ըստ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րոշ ման՝ 

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վադրույ-

թում «ընդ ո րում» բա ռա կա պակ ցությու նից հե տո ամ րագր ված պայ ման նե րը, այն է` 

«ե րե խա յի կապ վա ծությու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, 

ե րե խա յի տա րի քը, ծնող նե րի բա րո յա կան և  անձ նա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, ծնող նե-

րից յու րա քանչ յու րի և  ե րե խա յի մի ջև գո յություն ու նե ցող հա րա բե րություն նե րը, ե րե խա յի 

դաս տիա րա կության ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րությու-

նը (ծնող նե րի գոր ծու նեության (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քա յին ու ըն տա նե կան 

դրությունն)» այն նվա զա գույն պայ ման ներն են, ո րոնք ճշգրտում և բա ցա հայ տում են 

վի ճարկ վող դրույթ նե րում «ե րե խա նե րի շա հե րից» հաս կա ցության բո վան դա կությու նը, 

բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի շրջա նա կը: Ընդ ո րում, վե րը նշված պայ ման նե րը սպա ռիչ չեն, 

և  ե րե խա յի շա հը գնա հա տե լիս օ րենս դի րը դա տա րան նե րի հա յե ցո ղությանն է վե րա պա-

հում նաև այլ պայ ման ներ հաշ վի առ նե լը:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սում «ընդ ո րում» բա ռա կա պակ ցությու նից հե տո թվարկ ված պայ ման-

նե րը պար տա վո րեց նում են դա տա րան նե րին ե րե խա յի շա հը գնա հա տե լիս հիմք ըն դու նել 

այդ պայ ման նե րը, ինչ պես նաև, ա ռաջ նորդ վե լով ի րենց հա յե ցո ղա կան լիա զո րությամբ, 

հիմք ըն դու նել նաև այլ պայ ման ներ, ե թե դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ պի սիք կան: 

Հետ ևա բար ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում օգ տա գործ ված` 

«ե րե խա նե րի շա հեր» հաս կա ցությու նը են թա կա է գնա հատ ման յու րա քանչ յուր կոնկ րետ 
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դեպ քում` ել նե լով տվյ ալ գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադր ված վեր-

լու ծությու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 

67-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ ե րե-

խա նե րի դաս տիա րա կության հետ կապ ված վե ճե րը քննե լիս յու րա քանչ յուր դեպ քում 

դա տա րա նը պետք է գոր ծի քննությա նը մաս նա կից դարձ նի խնա մա կա լության և հո գա-

բար ձության մարմն  ին, ո րին տվյ ալ գոր ծով հանձ նա րար վում է ի րա կա նաց նե լու ե րե խա-

յի դաս տիա րա կությա նը հա վակ նող ան ձանց կեն սա պայ ման նե րի ու սումն  ա սի րություն 

և  այդ կա պակ ցությամբ դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու իր եզ րա կա ցությու նը: Ընդ ո րում, 

այդ եզ րա կա ցությու նը դա տա րա նի հա մար թեև կրում է մաս նա գի տա կան-խորհր դատ-

վա կան բնույթ, և դա տա րանն այն պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում առ կա այլ ա պա-

ցույց նե րի հետ հա մակ ցության մե ջ, այ նո ւա մե  նայ նիվ, նմա նա տիպ գոր ծե րով վե րոնշ-

յալ եզ րա կա ցության առ կա յությու նը պար տա դիր է, քա նի որ դրա նում ար տա հայտ ված 

փաս տարկ նե րը գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց նե րի հետ հա մադրության արդ յուն քում 

դա տա րա նին հնա րա վո րություն են ըն ձեռ նում կոնկ րետ գոր ծով պար զե լու ե րե խա յի լա-

վա գույն շա հը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան-

ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կության վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քանչ-

յուր կոնկ րետ գոր ծով պետք է ել նի ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ-

պես հիմք ըն դու նե լով օ րենսդրո րեն սահ ման ված հետև յալ պայ ման նե րը.

1) ե րե խա յի կապ վա ծությու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի 

հետ,

2) ե րե խա յի տա րի քը, 

3) ծնող նե րի բա րո յա կան և  անձ նա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, 

4) ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի և  ե րե խա յի մի ջև գո յություն ու նե ցող հա րա բե-

րություն նե րը,

5) ե րե խա յի դաս տիա րա կության ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու 

հնա րա վո րությու նը (ծնող նե րի գոր ծու նեության (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քա-

յին ու ըն տա նե կան դրությու նը և  այլն):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե րե խա յի բնա կության 

վայ րը ո րո շե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծեր քննե լիս դա տա րա նը 

կա րող է բա ցա հայ տել ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը՝ հիմք ըն դու նե լով ոչ մի այն ե րե խա-

յի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդրո րեն կան խո րոշ ված վե րոգր յալ չա փա նիշ նե րը, 

այլ նաև տվյ ալ գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա նին հայտ նի այլ պայ-

ման ներ: Ընդ ո րում, ե րե խա յի բնա կության վայ րը ո րո շե լիս ե րե խա յի լա վա գույն շա հե-

րի բո վան դա կության մե ջ ընդգրկ վող յու րա քանչ յուր չա փա նի շի բա ցա հայտ ման հար ցը 

դա տա րա նը պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  

օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ գոր ծում առ կա յու րա քանչ-

յուր ա պա ցույ ցի ան մի  ջա կան գնա հատ ման արդ յուն քում: Այլ կերպ ա սած՝ ե րե խա յի բնա-

կության վայ րը ո րո շե լիս ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի բո վան դա կության մե ջ ընդգրկ վող 

յու րա քանչ յուր չա փա նի շի առ կա յության կամ բա ցա կա յության մա սին դա տա րա նի դիր-

քո րո շու մը պետք է ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի 

ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման արդ յուն քում՝ հաշ վի 

առ նե լով ա պա ցույց նե րի հա մակ ցությու նը և փո խա դարձ կա պը, ինչ պես նաև դա տա րա-

նի ներ քին հա մոզ մուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին 

ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կության վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քանչ յուր 

կոնկ րետ գոր ծով պետք է ել նի ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ պես 

հիմք ըն դու նե լով ոչ մի այն ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդրո րեն կան խո-

րոշ ված չա փա նիշ նե րը, այլ նաև տվյ ալ գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա-

նին հայտ նի մյուս բո լոր պայ ման նե րը: Ե րե խա յի բնա կության վայ րը ո րո շե լիս ե րե խա յի 

լա վա գույն շա հե րի բո վան դա կության մե ջ ընդգրկ վող յու րա քանչ յուր չա փա նի շի առ կա-

յության կամ բա ցա կա յության մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը պետք է ձևա վոր վի գոր-

ծով ձեռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման արդ յուն քում՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույց նե րի հա մակ-

ցությու նը և փո խա դարձ կա պը, ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը: Հետ-
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ևա բար ե րե խա յի բնա կության վայ րը ո րո շե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված սույն 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար տա վոր էին 

գոր ծում առ կա բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 

և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա-

հա տել գոր ծում առ կա յու րաք նաչ յուր ա պա ցույց՝ պար զե լու հա մար ե րե խա յի լա վա գույն 

շա հե րը ո րո շե լու բո լոր չա փա նիշ ներն ու պայ ման նե րը: 

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

28.12.2015թ.
24. «Եր ևան ջուր» ՓԲԸ v. «ԱՌՆԱԴՕ» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/14 

Խն դիր. Արդ յո՞ք ՀՀ կա ռա վա րության 22.01.2004 թվա կա նի թիվ 130-Ն ո րոշ մամբ 

հաս տատ ված՝ «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-րդ կե-

տով նա խա տես ված խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման վե րա բեր յալ ա ռանց բա ժա նոր դի 

կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի ներ կա յության կազմ ված ակ տը կա րող է հա մար վել ի րա-

վա չափ և հիմք ծա ռա յել բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա վա լի՝ նույն կե տով 

սահ ման ված կար գով վե րա հաշ վարկ ման (ճշգրտման) հա մար։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վեր լու ծե լով ՀՀ կա ռա վա րության 22.01.2004 

թվա կա նի թիվ 130-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե-

ռաց ման կա նոն նե րի» 18-րդ կե տը, 42-րդ կե տի «ը» են թա կե տը, 45-րդ կե տի «բ» են թա-

կե տը, 25-րդ կե տը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված դրույթ նե րը, ըստ էության, 

մի տ ված են սպա ռող նե րի և հան րա յին ծա ռա յություն ներ մա տու ցող ան ձի՝ ջրա մա տա կա-

րա րի շա հե րի հա վա սա րակշռ մա նը: Մաս նա վո րա պես` կող մե  րի շա հե րի հա վա սա րակշռ-

մամբ է պայ մա նա վոր ված «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե-

րով» սահ ման ված բա ժա նոր դի պար տա կա նությու նը՝ չխո չըն դո տել ջրա մա տա կա րա րի 

ներ կա յա ցուց չի մուտքն իր տա րածք` տե ղադր ված ջրա չա փի ցուց մունք նե րի գրառ ման և 

ներ քին ցան ցե րի, կա ռուց վածք նե րի ու սար քե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման վի ճակն 

ու սումն  ա սի րե լու, ինչ պես նաև ջրա մա տա կա րա րի մոտ բա ժա նոր դի օգ տա գոր ծած խմե -

լու ջրի ծա վալ նե րի նկատ մամբ կաս կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում` դա ճշգրտե լու հա մար: 

Միա ժա մա նակ բա ժա նոր դի նշված պար տա կա նությու նը ծա գում է բա ցա ռա պես ջրա մա-

տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի կող մի ց ծա ռա յո ղա կան վկա յա կա նը ցույց տա լու դեպ քում: 

Մ յուս կող մի ց, ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցու ցի չը, ի րա վունք ու նե նա լով ծա ռա յո ղա կան 

վկա յա կա նը ցույց տա լու դեպ քում ա նար գել մուտք գոր ծել բա ժա նոր դի տա րածք՝ տե-

ղադր ված ջրա չա փի ցուց մունք նե րի գրառ ման և ներ քին ցան ցե րի, կա ռուց վածք նե րի ու 

սար քե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման վի ճակն ու սումն  ա սի րե լու, ինչ պես նաև ջրա մա-

տա կա րա րի մոտ բա ժա նոր դի օգ տա գոր ծած խմե  լու ջրի ծա վալ նե րի նկատ մամբ կաս կած 

ա ռա ջա նա լու դեպ քում` դա ճշգրտե լու հա մար, պար տա վոր է նշված գոր ծո ղություն ներն 

ի րա կա նաց նել բա ժա նոր դի հետ հա մա տեղ, ին չը են թադրում է, որ ջրա մա տա կա րա րը 

(ներ կա յա ցու ցի չը) պար տա վոր է առն վազն ա պա հո վել բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ-

կա յա ցուց չի պատ շաճ տե ղե կա ցու մը ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի գոր ծո ղություն-

նե րի վե րա բեր յալ:

Ջ րա մա տա կա րա րի և բա ժա նոր դի շա հե րի հա վա սա րակշռ ման վե րա բեր յալ վերն 

ար տա հայտ ված եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով «Խ մե  լու ջրի մա տա-

կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 18-րդ և 45-րդ կե տե րի կար գա վո րումն  ե րին՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց-

ման կա նոն նե րի» 45-րդ կե տով սահ ման ված է ջրա մա տա կա րա րի ի րա վուն քը՝ կաս կած 

ա ռա ջա նա լու դեպ քում պա հան ջե լու բա ժա նոր դին պատ կա նող ջրա չա փի ստու գում, սա-

կայն այդ պի սի ստու գու մը վեր ջինս կա րող է ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես «Խ մե  լու ջրի 

մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 18-րդ կե տի հա մա ձայն, այն է՝ բա ժա-

նոր դին ստու գա չափ ման մա սին պաշ տո նա պես ծա նու ցե լու պայ ման նե րում և ծա նուց-

ման օր վա նից տաս նօր յա ժամկ  ե տում: Ս տու գա չափ ման մա սին բա ժա նոր դին ծա նու ցե լու 

ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նությու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ մի տ ված 

է մի  կող մի ց բա ժա նոր դի ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման, այն է՝ ստու գա չափ մա նը ներ կա 

գտնվե լու ա պա հով մա նը, մյուս կող մի ց ա պա հո վում է բա ժա նոր դի պար տա կա նության 
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ի րա կա նա ցու մը, այն է՝ ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չին իր տա րածք ա նար գել մուտ-

քի ա պա հով ման կազ մա կեր պու մը:

Վե րը նշված եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով «Խ մե  լու ջրի մա տա-

կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-րդ կե տին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, 

որ դրա նով գոր ծա դի րը սահ մա նել է ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նությու նը՝ խախ տում 

հայտ նա բե րե լու դեպ քում բա ժա նոր դին կամ նրա ներ կա յա ցուց չին մաս նա կից դարձ նել 

խախտ ման ար ձա նագր մա նը և խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն: Ընդ ո րում, խախ-

տու մը պետք է ար ձա նագր վի, և խախտ ման մա սին ակ տը պետք է կազմ վի խախտ ման 

հայտ նա բեր ման պա հին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծա դի րի կող մի ց խախտ ման ար ձա նագր-

մա նը և խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց-

չի մաս նակ ցությունն ա պա հո վե լու ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նության սահ մա նումն  

ինք նան պա տակ չէ, այլ ուղղ ված է հան րա յին ծա ռա յություն ներ մա տու ցո ղի հետ հա րա-

բե րություն նե րում սպա ռո ղի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությա նը՝ հաշ վի առ նե լով այն 

հան գա ման քը, որ խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա-

գործ ված ջրի ծա վա լը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և 

ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-րդ կե տով սահ ման ված կար գով, մաս նա վո րա պես` նույն 

կե տով տար բեր բա ժա նորդ նե րի հա մար նա խա տես ված ժամկ  ե տով՝ հաշ վի առ նե լով նե-

րանց ման խո ղո վա կի թո ղու նա կության ջրի քա նա կը, ին չը լրա ցու ցիչ վճա րա յին պար տա-

վո րություն է ա ռա ջաց նում բա ժա նոր դի հա մար: 

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Խ մե  լու ջրի մա տա-

կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-րդ կե տով նա խա տես ված խախ տումն  ե րի 

հայտ նա բեր ման վե րա բեր յալ կազմ ված ակ տը չի կա րող հա մար վել ի րա վա չափ և հիմք 

ծա ռա յել բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա վա լի՝ նույն կե տով սահ ման ված 

կար գով վե րա հաշ վարկ ման (ճշգրտման) հա մար, ե թե այն կազմ վել է ա ռանց բա ժա նոր-

դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցության:

Հաշ վի առ նե լով «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-

րդ կե տով խախտ ման ար ձա նագր մա նը և խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն բա ժա-

նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցությունն ա պա հո վե լու ջրա մա տա կա րա րի 

պար տա կա նության սահ մա նու մը և  այդ պար տա կա նությու նը չկա տա րե լու, այն է՝ ակտն 

ա ռանց բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի ներ կա յության կազ մե  լու դեպ քում 

դրա ոչ ի րա վա չափ լի նե լու և բա ժա նոր դի հա մար ի րա վա կան հետ ևանք ներ չա ռա ջաց-

նե լու վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րո շու մը, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտել է, որ «Խ մե  լու ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման կա նոն նե րի» 25-րդ 

կե տի հիմ քով խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լիս բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա-

յա ցուց չի ներ կա լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է ջրա մա տա կա րար կազ մա-

կեր պությու նը: Ընդ ո րում, հաշ վի առ նե լով, որ նույ նիսկ բա ժա նոր դի ներ կա յության պայ-

ման նե րում վեր ջինս կա րող է հրա ժար վել ակ տը ստո րագ րե լուց, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րել նշել, որ խախտ ման վե րա բեր յալ ակ տը բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս 

ներ կա յա ցուց չի կող մի ց ստո րագր ված չլի նելն ինք նին հիմք չէ հաս տատ ված հա մա րե-

լու ջրա մա տա կա րա րի կող մի ց բա ժա նոր դի ներ կա յությու նը չա պա հո վե լու փաս տը, ե թե 

ջրա մա տա կա րա րը ներ կա յաց նում է վե րա բե րե լի, թույ լատ րե լի և  ար ժա նա հա վատ այն-

պի սի ա պա ցույց ներ, ո րոնք հաս տա տում են վեր ջի նիս կող մի ց խախտ ման վե րա բեր յալ 

ակ տը բա ժա նոր դի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի ներ կա յությամբ կազ մե  լու փաս տը:

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄ

17.07.2015թ.
25. «Դ.Ֆ. ԴԻՍՏՐԻԲՅՈՒՏՈՐ» ՍՊԸ սնան կության գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ 

Նա զար յա նի v. «ԿՈՏԱՅՔ» գա րեջ րի գոր ծա րան ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ ԿԴ1/1302/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք սնան կության գոր ծով կա յաց ված պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա-

կը հաս տա տե լու մա սին ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե րը կա րող են դի տարկ-
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վել որ պես քա ղա քա ցիա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա րա նի վճռով 

հաս տատ ված հան գա մանք ներ, ո րոնք այլ քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս ա պա ցուց ման 

կա րիք չու նեն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով «Ս նան կության մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ պար բե րությու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 

որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի և «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի` 

վե րը նշված դրույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ սնան կության գոր ծի 

քննության ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը կի րառ վում են մի այն այն մա սով, ո րով տվյ ալ դա-

տա վա րա կան հա րա բե րությու նը կար գա վոր ված չէ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա-

վադրույթ նե րով սնան կության գոր ծի քննության արդ յուն քում կա յաց ված ակ տե րի նա-

խա դա տե լիության վե րա բեր յալ կար գա վո րումն  եր առ կա չեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել 

է, որ այդ հա րա բե րություն նե րի նկատ մամբ են թա կա են կի րառ ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ 

հոդ վա ծի 9-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին: Մաս նա վո րա պես, «Ս նան կության մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա տե րե րի վերջ նա կան 

ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մի ց հե տո դա տա րան ներ կա յաց րած 

նոր պա հանջ նե րը և պա հանջ նե րի փո փո խություն նե րը դա տա րա նը հանձ նում է կա-

ռա վար չին: Կա ռա վա րի չը պա հան ջը կամ պա հան ջի փո փո խությունն ստա նա լուց հե տո` 

ե ռօր յա ժամկ  ե տում, դրա պատ ճենն ու ղար կում է պար տա պա նին, պար տա տե րե րին կամ 

այդ մա սին  ամ փոփ տե ղե կատ վություն է հրա պա րա կում ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե-

տա կան գրանց ման մա սին  տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում: Ե թե պա հան ջի փո փո-

խության պատ ճենն ստա նա լուց կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման 

մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում տե ղե կատ վություն հրա պա րա կե լուց հե տո` 7 

օր վա ըն թաց քում, կա ռա վա րի չը, պար տա պա նը, պար տա տե րե րը պա հան ջի, պա հան ջի 

փո փո խության դեմ գրա վոր ա ռար կություն չեն ներ կա յաց նում դա տա րան, ա պա կա ռա-

վա րի չը պա հան ջը կամ պա հան ջի փո փո խությու նը գրան ցում է պա հանջ նե րի գրան ցա-

մատ յա նում` նույն օ րեն քի 85-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ նշել է, որ «պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա-

կը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շու մը, հետ ևա բար նաև պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու-

ցակն ինք նին, հաշ վի առ նե լով սնան կության վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, 

պար տա դիր է սնան կության վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ծա վա լը ո րո շե լու 

հա մար: Հետ ևա բար «Ս նան կության մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի 

և պար տա կա նություն նե րի ա ռու մով այն պար տա դիր է նաև սնան կության վա րույ թում 

պար տա տեր գրանց ված ան ձանց հա մար: Ա վե լին, պար տա տի րոջ կող մի ց սնան կության 

վա րույ թում պա հանջ չներ կա յաց նե լը կամ դրա մե ր ժու մը բա ցա սա կան հետ ևանք ներ է 

ա ռա ջաց նում այդ պար տա տի րոջ հա մար: Միա ժա մա նակ վեր լու ծե լով «Ս նան կության 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն ար ձա նագ րել է, որ պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը սնան կության վա րույ թի 

շրջա նակ նե րում կա րող է են թարկ վել ո րո շա կի փո փո խություն նե րի, ին չը վկա յում է այն 

մա սին, որ հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա տե րե րի ցու ցա-

կը և ն րանց պա հանջ նե րի չափն ի րենց բնույ թով չեն կա րող մի ան շա նա կո րեն հա մար վել 

վերջ նա կան և  ան փո փո խե լի հան գա մանք ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սնան կության վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-

կություն նե րը, գտել է, որ «պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա-

տե լու մա սին» ո րո շու մը չի կա րող ու նե նալ օ րի նա կան ուժ ստա ցած վճռի կար գա վի ճակ և 

նա խա դա տե լի լի նել այլ քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս: Այ դու հան դերձ «պար տա տե րե-

րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շու մը կա րող է դիտ վել 

որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց, ո րը կա րող է պա րու նա կել տե ղե կություն ներ և 

գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադրության արդ յուն քում հնա րա վո րություն 

տալ դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար-

կություն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կություն ու նե ցող 

այլ հան գա մանք նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը: 
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26. Ա շոտ Ղա զար յան, Մար գա րիտ Դալ լաք յան v. « Վա նա ձոր» նո տա րա կան 

տա րած քի նո տար Ա րուս յակ Ա զար յան և մ յուս ներ, քաղ. գործ թիվ ԼԴ/0898/02/13

Խն դիր. Արդ յո՞ք ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մի ց քրեա կան պա տաս-

խա նատ վության վա ղե մության ժամկ  ետն անց նե լու հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թի 

կարճ ման ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե րը կա րող են դիտ վել որ պես քրեա կան 

գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք ներ և նա-

խա դա տե լի լի նել քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա-

հաս տա տել է նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ դա-

տավ ճի ռը նա խա դա տե լի (պրե յու դի ցիալ) նշա նա կություն ու նի մի այն հան ցա գոր ծության 

քա ղա քա ցիաի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա քա ցիա կան գործ քննող դա-

տա րա նի հա մար հետև յալ շրջա նակ նե րում.

1. արդ յո՞ք կա տար վել են ո րո շա կի գոր ծո ղություն ներ (հան ցա գոր ծության օբ յեկ տիվ 

կող մը),

2. արդ յո՞ք այդ գոր ծո ղություն նե րը կա տար վել են տվյ ալ ան ձի կող մի ց (հան ցա գոր-

ծության սուբ յեկտ) (տե՛ս, Կա րա պետ Գ րաչ յանն ընդ դեմ Ա տոմ Ղա զազյ  ա նի թիվ 3-1091(ՎԴ) 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա վե լել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի տա ռա ցի մե կ նա բա նությու նից հետ-

ևում է, որ նա խա դա տե լի նշա նա կություն ու նե ցող դա տա կան ակ տը դա տավ ճիռն է, 

քա նի որ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության հա մար էա կան նշա նա կություն ու նե ցող 

հան գա մանք նե րը` ան ձը (հան ցա գոր ծության սուբ յեկտ) և գոր ծո ղություն նե րը (հան ցա-

գոր ծության օբ յեկ տիվ կողմ), կա րող են հաս տատ ված հա մար վել մի այն օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տավճ ռով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րի կող մի ց 

քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րո շումն  ե րում 

հաս տատ ված՝ հան ցա վոր ա րար քի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող գոր ծո ղություն նե րի վե-

րա բեր յալ եզ րա հան գումն  ե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 52-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ի մաս տով չու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կություն: 

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րան նե րի կող մի ց քրեա կան 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րո շումն  ե րը դիտ վում են 

որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կություն-

ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադրության արդ յուն քում հնա րա վո-

րություն տալ դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  

ա ռար կություն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կություն ու-

նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը: 

27.11.2015թ.
27. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րության Շեն գա վի թի հար կա յին տես չություն v. 

Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ան և մ յուս ներ, քաղ. գործ թիվ ԵՇԴ/3780/02/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա-

հայ տել դա տա րան նե րի կող մի ց սե փա կան նա խա ձեռ նությամբ փոր ձաքն նություն նշա-

նա կե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րության ի րա կա նաց ման խնդրին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ վե րա հաս տա տել է նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րը: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա-

րանն ի րա վունք ու նի գոր ծի քննության ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան-

ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով նշա նա կե լու փոր ձաքն նություն` իր ո րոշ մամբ 

սահ մա նե լով հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կությու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցությունն 
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ա պա ցույ ցի տե սակ է, իսկ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  

ա ռար կություն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կություն ու-

նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը պար զում է բա ցա ռա-

պես ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք դա տա րա նը պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում 

ե ղած մյուս բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տության 

վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ: Այ սինքն` փոր ձաքն նության նշա նա կումն  ինք նան պա-

տակ չէ և չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ (տե´ս, «Օ րիենթ Ս թոն» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ « Վագ 

քար» ՍՊԸ-ի և մ յու ս նե րի թիվ ԱՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա-

րա նի նա խա ձեռ նությամբ փոր ձաքն նություն նշա նա կե լու ի րա վա սությու նը դա տա րանն 

ի րա կա նաց նում է դա տա կան հա յե ցո ղության ի րա վուն քով` ել նե լով հա տուկ գի տե լիք-

ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կից (տե՛ս, Ռազ մի կ Սարգս յա նը և Լի-

դա Ս ևո յանն ընդ դեմ Ռա ֆիկ Հախ վերդ յա նի թիվ 3-259(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդրա դար ձել է նաև 

այս կամ այն հա յե ցո ղա կան լիա զո րությունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քին: 

Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այս կամ այն հա յե ցո ղա կան լիա զո-

րությունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը բա ցար ձակ բնույթ չի կրում, և դրա 

ի րա կա նաց ման նպա տա կա հար մա րության հարցն անհ րա ժեշտ է ո րո շել՝ ել նե լով դա-

տա վա րության մրցակ ցության և կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության դա տա վա րա կան 

սկզբունք նե րի էությու նից (տե´ս, Գ յու մ րու  քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ « Չապ» ՍՊԸ-ի 

թիվ 0351/02/08-(ՇԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 31.10.2008 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան 

ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում դա տա րանն ի րա վունք ու նի գոր ծի քննության ժա-

մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով 

նշա նա կե լու փոր ձաքն նություն ինչ պես կող մի  մի ջ նոր դությամբ, այն պես էլ իր նա խա-

ձեռ նությամբ: Այ սինքն` օ րենսդրո րեն սահ ման վել է դա տա րա նի հա յե ցո ղա կան լիա զո-

րությու նը` իր նա խա ձեռ նությամբ փոր ձաքն նություն նշա նա կե լու վե րա բեր յալ: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ պե տաիշ խա նա կան լիա զո րություն նե րով օժտ-

ված ցան կա ցած մարմն  ին, այդ թվում՝ դա տա րա նին, իր գոր ծառ նա կան կար գա վի ճա կին 

հա մա պա տաս խան, օ րեն քով կա րող են վե րա պահ վել ինչ պես պար տա դիր, այն պես էլ 

հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն ներ՝ պայ մա նա վոր ված ՀՀ Սահ մա նադրության 5-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր ված հիմն  ադրույ թի ի րաց ման անհ րա ժեշ տությամբ, ըստ ո րի՝ 

պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք 

ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղություն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված 

են Սահ մա նադրությամբ կամ օ րենք նե րով: Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը կար ևո րել է «հա յե ցո ղություն» կա տե գո րիա յի ի րա վա կան բո վան դա կության բա ցա-

հայտ ման անհ րա ժեշ տությու նը: « Հա յե ցո ղությու նը» թույ լատ րե լի ի րա վա չափ վար քագ ծի 

ընտ րության կամ դրսևոր ման հնա րա վո րությունն է: Որ պես ու ղե նիշ հիմք ըն դու նե լով 

ի րա վուն քի գե րա կա յության սկզբուն քը, մար դու և քա ղա քա ցու՝ ՀՀ Սահ մա նադրությամբ 

ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի պաշտ պա նության գա ղա փա րը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «հա յե ցո ղություն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ու նե նալ 

նպա տա կա հար մա րության և  օ րի նա կա նության ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցություն: Այ սինքն` 

պե տաիշ խա նա կան լիա զո րություն նե րով օժտ ված որ ևէ պե տա կան մար մի ն հա յե ցո ղա-

կան լիա զո րություն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր է թույ լատ րե լի ի րա վա չափ վար քագ ծի 

ընտ րությունն ի րա կա նաց նել` ա ռաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տության Սահ մա նադրությամբ ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի 

պաշտ պա նության անհ րա ժեշ տությամբ, նրանց ի րա վա հա վա սա րության, կա մա յա կա-

նության ար գել քի սկզբունք նե րով` ա պա հո վե լով գոր ծի ըստ էության ճիշտ քննությու նը 

և լու ծու մը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ մամբ «դա տա կան հա-

յե ցո ղությու նը» կոնկ րետ ի րա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օ րենսդրությամբ 

կան խո րոշ ված շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մի ց ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր-
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ծո ղության կա տար ման կամ այդ պի սի գոր ծո ղության կա տա րու մի ց ձեռն պահ մն ա լու 

հնա րա վո րությունն է: « Դա տա կան հա յե ցո ղությա նը», սա կայն, չի կա րող մե կ նա բան-

վել որ պես ան սահ մա նա փակ ա զա տություն: Ի րա վա կան պե տության հիմ քում ըն կած 

ի րա վուն քի գե րա կա յության սկզբուն քը պա հան ջում է, որ ե րաշ խա վոր վի կա մա յա կա-

նության ար գել քը և հս տա կեց ված լի նեն հան րա յին իշ խա նության մար մի ն նե րի հա յե ցո-

ղության սահ ման նե րը: Ըստ այդմ, «դա տա կան հա յե ցո ղության» սահ ման նե րը նախ ևա-

ռաջ պայ մա նա վոր ված են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի 

պար զե լու, կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության և մր ցակ ցության սկզբունք ներն ա պա հո-

վե լու անհ րա ժեշ տությամբ, մի ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված են վի ճե լի ի րա վա հա րա-

բե րության բնույ թով և տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րությու նը կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան 

օ րենսդրության ա ռանձ նա հատ կություն նե րով:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգք րի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի նա-

խա ձեռ նությամբ փոր ձաքն նության նշա նա կու մը թեև դա տա րա նի հա յե ցո ղա կան լիա-

զո րությունն է, այ նո ւա մե  նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ լիա զո րությունն ի րա կա նաց նե-

լիս պար տա վոր է ա պա հո վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 53-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված և  ե րաշ խա վոր ված գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  

օբ յեկ տիվ ներ քին հա մոզ ման հան գե լու պար տա կա նության լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը` 

մի ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով կող մե  րի մրցակ ցության և  ի րա վա հա վա սա րության դա-

տա վա րա կան սկզբունք նե րը, անհ րա ժեշ տության դեպ քում հաշ վի առ նե լով նաև վի ճե լի 

ի րա վա հա րա բե րության բնույ թը և կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը:

17.07.2015թ.
28. « Կա նա չա պա տում» ՊՓԲԸ-ի սնան կության գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան-

նես Եղյ  ան v. Կա րեն Ա խիկյ  ան և մ յուս ներ, քաղ. գործ թիվ ԵԷԴ/1284/02/12

Խն դիր. Արդ յո՞ք գոր ծում առ կա եր կու փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցություն նե րը կա-

րող են գնա հատ վել որ պես ի րար հա կա սող, ե թե փոր ձաքն նություն նե րը նշա նակ վել են 

ըստ էության տար բեր հար ցադրումն  ե րի պար զա բան ման նպա տա կով։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 60-րդ 

հոդ վա ծը, 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 3-րդ կե տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փոր-

ձա գի տա կան եզ րա կա ցություն նե րի գնա հա տու մը պետք է կա տա րել այն պես, որ ամ-

բողջ եզ րա կա ցությու նը, այլ ոչ թե այդ եզ րա կա ցության ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված 

տվյ ալ նե րը գնա հատ վեն որ պես մե կ ա պա ցույց:

Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված ա պա ցույց նե րից որ ևէ մե  կը, այդ թվում նաև` 

փոր ձա գե տի եզ րա կա ցությու նը որ ևէ ա ռա վե լություն չու նի գոր ծում առ կա մյուս ա պա-

ցույց նե րի նկատ մամբ և  են թա կա է գնա հատ ման ընդ հա նուր կար գով` վե րա բե րե-

լիության, թույ լատ րե լության, ար ժա նա հա վա տության տե սանկյ  ու նից: 

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ ա պա ցույ ցի յու րա-

քանչ յուր տե սակ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ին չը կա րող է պայ մա նա վոր ված 

լի նել ա պա ցույ ցի կազ մա վոր ման բնույ թով, աղբ յու րով, ար տա հայտ ման ձևով և  այլ գոր-

ծոն նե րով: Հետ ևա բար ան գամ ընդ հա նուր կար գով գնա հա տումն  անհ րա ժեշտ է ի րա կա-

նաց նել այդ ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հաշ վառ մամբ:

Անդրա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցության` որ պես ա պա ցույ ցի գնա հատ ման 

ա ռանձ նա հատ կություն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ա ռանձ նաց նել 

այն հիմն  ա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք են թա կա են կի րառ ման վե րոնշ յալ ա պա ցույ ցի 

գնա հա տու մը վե րա բե րե լիության, թույ լատ րե լիության և  ար ժա նա հա վա տության տե-

սանկյ  ու նից ի րա կա նաց նե լիս:

Վե րա բե րե լիու թյան ա ռու  մով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցությու նը գնա հա տե լիս 

նախ ևա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված 

հար ցե րը որ քա նով նշա նա կություն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար, ա պա մի այն անդրա-

դառ նալ այդ հար ցադրումն  ե րի վե րա բեր յալ ար ված եզ րա հան գումն  ե րին: Ընդ ո րում, 

հար ցադրումն  ե րի բո վան դա կությու նը ոչ մի այն էա կան նշա նա կություն ու նի փոր ձա գե-

Էջ 
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տի եզ րա կա ցության վե րա բե րե լիության գնա հատ ման տե սանկյ  ու նից, այլև կար ևոր վում 

է եր կու և  ա վե լի եզ րա կա ցություն նե րի պա րա գա յում դրանց մի ջև առ կա հա կա սություն-

նե րը վեր հա նե լու ա ռու մով:

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցությու նը թու յ լատ րե լիու թյան տե սանկյ  ու  նից գնա հատ ման 

են թար կե լիս ա ռաջ նա հերթ կար ևոր վում է փոր ձաքն նությունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա-

կա վո րու մը և ձեռն հա սությու նը, նշված ան ձի օբ յեկ տի վությու նը, սահ ման ված դա տա վա-

րա կան կար գի պահ պան ված լի նե լը, հե տա զո տության ըն թաց քի և  արդ յունք նե րի պատ-

շաճ դա տա վա րա կան ձևա կեր պու մը:

Ար ժա նա հա վա տու թյան տե սանկյ  ու  նից փոր ձա գե տի եզ րա կա ցության գնա հա-

տում ի րա կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել փոր ձաքն նության ըն թաց քում կի րառ ված 

մե  թոդ նե րի գի տա կան հիմն  ա վոր վա ծության աս տի ճա նը, փոր ձաքն նությա նը տրա մադր-

ված նյու թի ո րա կը և բա վա րա րությու նը, ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի 

հետ ևություն նե րի փաս տարկ վա ծության աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` փոր-

ձաքն նությա նը ներ կա գտնվե լու ի րա կան հնա րա վո րությու նը, եզ րա կա ցության հա մա-

պա տաս խա նությու նը գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րին:

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 

3-5-րդ կե տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ առ կա են էա կան և  ա ռանց քա յին 

տար բե րություն ներ լրա ցու ցիչ և կրկ նա կի փոր ձաքն նություն նե րի նպա տակ նե րի և ն շա-

նակ ման հիմ քե րի մի ջև:

Այս պես, լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նություն նշա նա կե լու հիմ քը փոր ձա գի տա կան եզ րա-

կա ցության պարզ կամ ամ բող ջա կան չլի նե լու հան գա մանքն է: Լ րա ցու ցիչ փոր ձաքն-

նություն կա րող է նշա նակ վել մի այն փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցությա նը ծա նո թա նա-

լուց հե տո, ե թե պարզ վի, որ փոր ձաքն նությանն ա ռա ջադր ված հար ցադրումն  ե րի կամ 

դրանց մի  մա սի վե րա բեր յալ պա տաս խա նը հստակ կամ ամ բող ջա կան չէ, ինչ պես նաև 

այն դեպ քում, երբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցությա նը ծա նո թա նա լուց հե տո դրա նում 

լու սա բան ված հար ցե րի վե րա բեր յալ նոր հար ցադրումն  եր են ա ռա ջա նում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ լրա ցու ցիչ փոր-

ձաքն նություն նշա նա կե լու ի րա վա սությու նը դա տա րանն ի րա կա նաց նում է դա տա կան 

հա յե ցո ղության ի րա վուն քով: Ըստ այդմ, լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նություն կա րող է չնշա-

նակ վել, ե թե գրա վոր եզ րա կա ցություն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տի կող մի ց դա տա կան 

նիս տում տրված բա ցատ րություն նե րի արդ յուն քում լրաց վում, ամ բող ջա կա նաց վում և 

հս տա կեց վում են փոր ձաքն նությանն ա ռա ջադր ված բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, 

ին չը բխում է նաև ար դա րա դա տության արդ յու նա վե տության և  ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 

գոր ծե րի քննության պա հան ջից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել նաև, որ լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նությունն 

իր բնույ թով ուղղ ված չէ սկզբնա կան փոր ձաքն նության հետ մրցակ ցե լուն, այլ ուղղ ված 

է սկզբնա կան փոր ձաքն նության արդ յունք նե րով տրված եզ րա կա ցության մե ջ առ կա 

անհս տա կություն նե րը լրաց նե լուն, այդ պատ ճա ռով էլ, ի տար բե րություն կրկնա կի փոր-

ձաքն նության, օ րենս դի րը հնա րա վոր է հա մա րել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նությու նը հանձ-

նա րա րել ինչ պես մե կ այլ, այն պես էլ սկզբնա կան փոր ձաքն նությունն ի րա կա նաց րած 

փոր ձա գե տին:

Ինչ վե րա բե րում է կրկնա կի փոր ձաքն նությա նը, ա պա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով օ րենս դի րը սպա ռիչ կեր պով 

սահ մա նել է վեր ջի նիս հիմ քե րը, այն է՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցության ար ժա նա հա-

վա տության կամ հիմն  ա վոր վա ծության վե րա բեր յալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րության 

մաս նա կից նե րի մե ջ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լը, կամ մի  քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա-

ցություն նե րում հա կա սություն նե րի առ կա յությու նը: 

Անդրա դառ նա լով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցության ար ժա նա հա վա տության կամ 

հիմն  ա վոր վա ծության վե րա բեր յալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րության մաս նա կից նե րի 

մոտ ա ռա ջա ցած կաս կած նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դրանք չեն կա րող կրել 

բա ցա ռա պես սուբ յեկ տիվ բնույթ, այլ պետք է հիմն  ա վոր վեն օբ յեկ տիվ հան գա մանք նե-

րով: Մաս նա վո րա պես, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցության ար ժա նա հա վա տության կամ 

հիմն  ա վոր վա ծության վե րա բեր յալ կաս կած նե րի հա մար օբ յեկ տիվ հիմք կա րող են հան-

դի սա նալ այն պի սի հան գա մանք նե րը, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, երբ փոր ձա գե տի եզ րա-

կա ցությու նը հա կա սում է գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րին, փոր ձա գե տի 

եզ րա հան գումն  ե րը ձևա կերպ ված են ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու, 
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փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցությու նը կազմ վել է գի տա կան տե սանկյ  ու նից ան թույ լատ-

րե լի մե  թոդ նե րի կի րառ մամբ, եզ րա կա ցությու նը տրվել է այն ան ձի կող մի ց, ո րը նշված 

բնա գա վա ռում եզ րա կա ցություն տա լու ի րա վա սություն չու նի, եզ րա կա ցությամբ հաս-

տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա կա սության մե ջ են գտնվում գոր ծով ձեռք 

բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի ամ բող ջությամբ հաս տատ ված այլ փաս տա կան հան գա-

մանք նե րի հետ և  այլն:

Ինչ վե րա բե րում է կրկնա կի փոր ձաքն նություն նշա նա կե լու մյուս հիմ քին, այն է՝ մի  

քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցություն նե րում հա կա սություն նե րի առ կա յությա նը, ա պա 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ եր կու և  ա վե լի եզ րա կա ցություն նե րում հա կա-

սություն նե րի մա սին կա րե լի է դա տո ղություն ներ ա նել մի այն այն դեպ քում, երբ եզ րա-

կա ցություն նե րը տրվել են ըստ էության մի և նույն հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով, 

և  ա ռա ջադր ված մի և նույն հար ցադրումն  ե րի վե րա բեր յալ տար բեր փոր ձա գետ ներ փոր-

ձաքն նություն նե րի արդ յուն քում հան գել են տրա մագ ծո րեն տար բեր և  ի րար հա կա սող 

հետ ևություն նե րի:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

27.11.2015թ.
29. Նու նե Աբ րա համ յան v. Ա րամ Գր ձելյ  ան, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/2953/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք դա տա րան ներն ի րա վա սու են շա հագր գիռ ան ձի մի ջ նոր դությու նը 

մաս նա կիո րեն բա վա րա րել և պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գել այն պա րա գա-

յում, երբ հա մա պա տաս խան ան ձի կող մի ց ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց 

ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դություն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Բո ղո քի հիմ քում բարձ րաց ված հար ցին 

պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ վկա յա կո չել է պե տա կան 

տուր քի գծով ար տո նություն նե րի սահ ման ման անհ րա ժեշ տության վե րա բեր յալ ՀՀ սահ-

մա նադրա կան դա տա րա նի դիր քո րո շու մը, ինչ պես նաև վե րա հաս տա տել է նախ կիում 

կա յաց րած ո րո շումն  ե րում իր կող մի ց ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը: Մաս նա վո րա-

պես, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, իր 2010 թվա կա նի մա յի սի 25-ի թիվ ՍԴՈ-890 

ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ար ձա նագ րե լով, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու սահ մա-

նադրա կան պար տա կա նության կա տա րու մը սեր տո րեն առնչ վում է ան ձի` դա տա րան 

դի մե  լու սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րության հետ, ընդգ ծել է, որ 

դա տա րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նությու նը չի հե տապն դում դա-

տա րան դի մե  լու սահ մա նադրա կան ի րա վուն քից ան ձին զրկե լու նպա տակ: ... « Պե տա կան 

տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րության «գ» կե տը դա տա րա նի 

մատ չե լիության ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րություն է ե րաշ խա վո րում ոչ բա վա րար 

ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար: Ընդ ո րում, հա մա պա տաս խան ար-

տո նություն նե րը, ի թիվս այլ նի, նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես 

ա զա տե լու հնա րա վո րությու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդրա դառ-

նա լով պե տա կան տուր քի հետ կապ ված խնդիր նե րին, մաս նա վո րա պես` փաս տել է, որ 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րության «գ» կե տի 

հա մա ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմբե րի հա մար պե տա կան տուր-

քի գծով ար տո նություն 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 նշված ա ռան ձին գոր ծե րով`   

ել նե լով կող մե  րի գույ քա յին դրությու նից, և  այդ ար տո նություն նե րը նե րա ռում են նաև 

պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րությու նը, որն ուղղ ված է ՀՀ 

Սահ մա նադրության 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով ե րաշ խա վոր ված` յու րա քանչ յուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի 

լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա-

տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի րառ վող 

սահ մա նա փա կումն  ե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի բուն 

էությու նը: Սահ մա նա փա կումն  ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա վա-

սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի  ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև (տե´ս, 

Էջ 
290-298
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Ար մե  նակ և Գու լյ  ա Սա հակյ  ան ներն ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ 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  ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 

թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 21638/03, կետ 44):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է նաև, 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 նություն նե րի կի րառ ման եր կու ըն թա ցա կարգ` օ րեն քի ու ժով և դա տա րա նի հա յե ցո-

ղությամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ-

րագ րել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յության պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա նություն 

հայ ցող սուբ յեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց: Ն ման 

հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յությու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց պե տա-

կան տուր քի գծով ար տո նություն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դության հա րու ցում և 

դրա քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մի ց: Միա ժա մա նակ, « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծը նման ար տո նություն կի րա ռե լու հնա րա վո րություն ըն ձե-

ռել է դա տա րան նե րին կամ դա տա վոր նե րին այն դեպ քե րում, երբ 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 քա-

յին դրությու նից` անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նություն` ե րաշ խա վո րե լու ան ձի 

դա տա կան պաշտ պա նության և  ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քը (տե´ս, Շա մամ Կա-

րա պետ յանն ընդ դեմ Ա րա յիկ Միր զո յա նի թիվ ԱՐԴ/0913/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.01.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում դա տա րան նե րը պե տա կան 

տուր քի գծով ար տո նություն ներ կի րա ռե լու հար ցը կա րող են քննար կել և հա մա պա տաս-

խան ար տո նություն ներ սահ մա նել դա տա վա րության մաս նակ ցի կող մի ց կոնկ րետ մի ջ-

նոր դության ներ կա յաց ման դեպ քում: Ընդ ո րում, դա տա րան ներն ի րա վա սու են սահ մա-

նե լու « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով պե տա կան տուր քի գծով 

նա խա տես ված ոչ թե ցան կա ցած ար տո նություն, այլ մի այն այն ար տո նությու նը, ո րը 

հստա կո րեն նշվել է շա հագր գիռ ան ձի ներ կա յաց րած մի ջ նոր դության մե ջ:

 Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը նախ և  ա ռաջ պայ մա նա վոր ված այն 

հան գա ման քով, որ մրցակ ցա յին դա տա վա րության պայ ման նե րում դա տա րա նը, որ պես 

ար դա րա դա տություն ի րա կա նաց նող մար մի ն, ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն-

նե րի կա տար մա նը ձեռ նա մուխ է լի նում մի այն այն դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը 

հայ ցում է հա մա պա տաս խան գոր ծո ղության կա տա րու մը: Այ սինքն` կող մե  րի ի րա վա հա-

վա սա րության և մր ցակ ցության սկզբունք նե րով պայ մա նա վոր ված դա տա րա նը հան դես 

է գա լիս որ պես մի այն վե ճը լու ծող մար մի ն և կաշ կանդ ված է ո րո շա կի դա տա վա րա կան 

գոր ծո ղություն ներ սե փա կան հա յե ցո ղությամբ ի րա կա նաց նե լու ար գել քով: Մաս նա վո րա-

պես` դա տա րա նի կող մի ց դա տա վա րա կան ո րո շա կի գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման հա-

մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի շա հագր գիռ ան ձը գրա վոր, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված 

դեպ քե րում` նաև բա նա վոր, հայ ցի հա մա պա տաս խան գոր ծո ղության կա տա րու մը: Հետ-

ևա բար, հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դության առ կա յությունն այն նա խա պայ մանն է, ո րը 

վկա յում է շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց հա մա պա տաս խան գոր ծո ղության հայց ման մա սին, 

ինչն էլ դա տա րա նի կող մի ց պետք է են թա կա լի նի քննության: Մ յուս կող մի ց, քա ղա քա-

ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րություն նե րը ծա վալ վում և գոր ծառ նում են տնօ րին չա կա-

նության սկզբուն քի շրջա նակ նե րում: Քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան այս սկզբուն քի բո-

վան դա կությու նը նե րա ռում է այն դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնք թույլ են տա լիս 

կան խո րո շել դա տա կան պաշտ պա նության ա ռար կան և  ազ դել դա տա վա րության ուղղ-

վա ծության և  ըն թաց քի վրա: Տ նօ րին չա կա նության սկզբուն քի դրսևումն  ե րից է դա տա կան 

ակ տի բո ղո քար կու մը: Օ րենս դիրն այդ ի րա վուն քի ի րա ցու մը, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, 

պայ մա նա վո րել է օ րեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուրք վճա րե լու հան գա ման-

քով կամ հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յության դեպ քում պե տա կան տուր քի գծով որ-

ևէ կոնկ րետ ար տո նության հայց մամբ: Հետ ևա բար այն դեպ քում, երբ ան ձը, ի րաց նե լով իր 

բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը, դրա շրջա նակ նե րում հայ ցում է պե տա կան տուր քի գծով որ ևէ 

ար տո նություն, շա հագր գիռ ան ձի նման ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է դա տա րա նի` 

այդ իսկ մի ջ նոր դությու նը քննե լու և լու ծե լու պար տա կա նությու նը:

  Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա րա նը ո րո-

շում է կա յաց նում մի այն հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դության կամ դի մու մի  առ կա յության 
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պա րա գա յում և դրա քննարկ ման արդ յուն քում կա րող է լու ծում տալ բա ցա ռա պես մի ջ-

նոր դության կամ դի մու մի  մե ջ բարձ րաց ված հար ցին (հար ցե րին), հետ ևա բար, ներ կա-

յաց ված մի ջ նոր դության քննարկ ման արդ յունք նե րով դա տա րա նի կող մի ց չի կա րող 

լու ծում տրվել մի  հար ցի, ո րը չի բարձ րաց վել շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց, չի բխում դրա 

բո վան դա կությու նից: 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ շա հագր գիռ անձն իր դա տա-

կան պաշտ պա նության ի րա վունքն ի րաց նե լիս, դա տա վա րա կան օ րենսդրությամբ նա-

խա տես ված որ ևէ մի ջ նոր դություն հա րու ցե լով, ակն կա լում է իր կող մի ց բարձ րաց ված 

կոնկ րետ հար ցի ո րո շա կի և վերջ նա կան լու ծում` դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան 

ո րոշ ման կա յաց ման ձևով: Այ սինքն` դա տա վա րության մաս նակ ցի` մի ջ նոր դություն հա-

րու ցե լու ի րա վուն քին մի ան շա նա կո րեն հա մա պա տաս խա նում է տվյ ալ մի ջ նոր դության 

մե ջ շա րադր ված հար ցի քննարկ ման արդ յունք նե րով հստակ եզ րա հան գումն  եր պա րու-

նա կող ո րո շում կա յաց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նությու նը: Հետ ևա բար այն դեպ քում, 

երբ շա հագր գիռ ան ձը, մի ջ նոր դություն ներ կա յաց նե լով, հայ ցում է պե տա կան տուր քի 

վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ ար տո նություն, դա տա-

րա նը պետք է քննության ա ռար կա դարձ նի և  ո րո շում կա յաց նի բա ցա ռա պես այդ հար-

ցե րից որ ևէ մե կ վե րա բեր յալ:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

30.04.2015թ.
30. ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րան v. Ստ յո պա Հով հան նիս-

յան, քաղ. գործ թիվ ՍԴ2/0196/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը կա րող է վկա յա կո չել պատ շաճ ծա նուց-

ված չլի նե լու փաս տը այն դեպ քում, երբ վեր ջինս բա րեխղ ճո րեն չի օգտ վել իր դա տա վա-

րա կան ի րա վունք նե րից և պար տա կա նություն նե րից՝ ան տե սե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ ծա նուց ման հաս ցեի փո-

խո խության վե րա բեր յալ դա տա րա նին տե ղե կաց նե լու պար տա դիր պայ մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 19-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 6-րդ և 28-րդ 

հոդ ված նե րը, մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րությամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ վե րա հաս-

տա տել է նշված ի րա վա նոր մե  րի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րը:

Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով մի նչև 03.07.2014 թվա-

կա նը գոր ծող խմբագ րությամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 78-րդ 

հոդ վա ծի բո վան դա կությա նը, նշել է, որ դրա նով նա խա տես ված նոր մը են թադրում 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 ցությամբ դա տա րա նի ակ տիվ գոր ծո ղություն ներ, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեն 

մի այն 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: Ընդ 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 (տե՛ս, Վեր գու շ Վար դան յանն ընդ դեմ Ե ղիշ Թո րոս յա նի և 

մ յու ս նե րի թիվ 3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.02.2008 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րությու նը կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու 

սկզբուն քի էությու նը կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րության բո լոր փու լե րում կող-

մե րն օժտ ված են ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նության մի  ջոց-

ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա սար հնա րա վո րություն նե րով: Նշ ված սկզբուն քը դրսևոր վում է 

նաև դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց հաս ցեի փո փո խության վե րա-

բեր յալ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի կող մի ց ծա նու ցե լով: Ն ման կերպ պաշտ պան վում է ոչ 

մի այն հաս ցեն փո խած ան ձի ի րա վուն քը, այլև դա տա վա րության մյուս մաս նա կից նե րի 

Էջ 
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ի րա վունք նե րը, քա նի որ դա տա րա նը, ծա նու ցագ րերն ու ղար կե լով փոխ ված հաս ցեով, 

ըստ էության ա պա հո վում է գոր ծի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննությու նը մի  կող մի ց և դա-

տա վա րության մաս նա կից նե րի` դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու հնա րա վո րությու նը 

մյուս կող մի ց: Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նաև այն, որ օ րենս դիրն իր դա տա վա րա կան 

ի րա վունք նե րից ոչ բա րե խիղճ օգտ վող կող մի  վրա է թող նում հետ ևանք նե րը կրե լու ռիս-

կը, այն է` հաս ցեն փո փո խե լու վե րա բեր յալ հա ղորդ ման բա ցա կա յության դեպ քում ծա նու-

ցու մը հա մար վում է հանձն ված` ան կախ հաս ցեա տի րոջ` այդ հաս ցեում բնակ վե լու հան-

գա ման քից (տե՛ս, Ա րամ Մա կար յանն ընդ դեմ Խա չիկ Մա նու կյ  ա նի թիվ ԵԱՆԴ/0326/02/12 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տաքն նության մաս նա կից նե րից յու-

րա քանչ յուրն ին քը պետք է շա հագրգռ ված լի նի իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությամբ 

և  ող ջա մի տ ժամկ  ե տում գոր ծի քննությունն ա վարտ վե լու հար ցում և չ պետք է կա տա-

րի այն պի սի գոր ծո ղություն ներ, ո րոնք կխո չըն դո տեն գոր ծի քննության բնա կա նոն ըն-

թաց քին և կձգձ գեն դա տա վա րությու նը: Հա կա ռակ պա րա գա յում կստաց վի այն պես, որ 

կող մե  րից մե  կը, ու նե նա լով ան սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, պաշտ պա նության գոր ծող 

մե  խա նիզ մը կօգ տա գոր ծի մյուս կող մի ն ի վն աս` խախ տե լով վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը 

և  օ րի նա կան շա հե րը, ին չը կհա կա սի ար դա րա դա տության բուն էությանն ու դա տա վա-

րության նպա տա կին, քա նի որ դա տա վա րությու նը կոչ ված է վե րա կանգ նե լու և պաշտ-

պա նե լու մար դու ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը:

30.04.2015թ.
31. Խա չիկ Պո ղոս յան v. Ժեն յա և Հա րություն Պո ղոս յան ներ, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/2767/02/09 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է վե րաքն նիչ դա տա-

րա նում դա տա կան նիս տե րի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

պատ շաճ ծա նուց ման հար ցին, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս պատ շաճ չծա նու ցե լու դեպ-

քում` կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րության և մր ցակ ցության դա տա վա րա կան սկզբունք նե րի 

խախտ ման ի րա վա կան խնդրին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե-

լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ 

նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը (տե՛ս, օ րի նակ` « Հայ կապ» 

բանկ ՓԲԸ-ի ժա մա նա կա վոր ադ մի  նիստ րա ցիա յի ղե կա վարն ընդ դեմ Շա հեն Բա բա յա նի 

թիվ 2-2128(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.10.2006 թվա կա նի, 

Շեն գա վի թի թա ղա պե տա րանն ընդ դեմ Ալ վի նա և Լիա նա Կազ կո նե րի, Ա րամ, Ֆ րու նզ և 

Նա րեկ Մար կոս յան նե րի թիվ 3-2236(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 21.12.2006 թվա կա նի, Ս վետ լա նա Ժու  լիկյ  անն ընդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատր յա նի թիվ 

3-1689(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի ո րո-

շու մն  ե րը), նախ հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ այն հար ցին, թե որ քա նով են դրանք 

կի րա ռե լի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի՝ 03.07.2014 թվա կա նից 

գոր ծող խմբագ րությամբ 78-րդ հոդ վա ծի նկատ մամբ: Վեր լու ծե լով վկա յա կոչ ված հոդ-

վա ծի՝ նոր խմբագ րությամբ բո վան դա կությու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում կա տար-

ված փո փո խություն նե րը կրում են զուտ խմբագ րա կան բնույթ և, ըստ եր ևույ թին, որ ևէ 

նոր կա նո նա կար գում չեն նա խա տե սում: Ինչ վե րա բե րում է նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տին, 

ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ այդ ի րա վա նոր մում կա տար ված փո փո-

խություն նե րի արդ յուն քում ընդ լայն վել է դա տա կան ծա նուց ման ե ղա նակ նե րի շրջա նա-

կը, ա ռա վել ման րակր կիտ և հս տակ ամ րագ րում են ստա ցել դա տա կան ծա նու ցագ րե րը 

դա տա վա րության մաս նա կից նե րին հանձ նե լու մի  ջոց նե րը: Ներ կա յումս գոր ծող կա նո-

նա կար գումն  ե րի հա մա ձայն` այդ ե ղա նակ ներն են. 

1) ծա նու ցա գի րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կե լը, ընդ ո րում` հանձն ման մա-

սին ծա նուց մամբ,

2) ծա նու ցա գի րը դա տա վա րության մաս նակ ցին առ ձեռն հանձ նե լը,

3) է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ու ղար կե լը, ո րը, ընդ ո րում, ի րա գոր ծե լի է մի այն 

նույն հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում և 

կար գով:

Էջ 
307-315
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Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ ցան կա ցած դեպ-

քում դա տա րա նը պետք է կա տա րի դա տա վա րության մաս նա կից նե րին դա տա կան նիս-

տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լուն ուղղ ված ակ տիվ գոր ծո ղություն ներ և պետք 

է ձեռ նար կի օ րենսդրությամբ նա խա տես ված` կոնկ րետ ի րա վի ճա կում հնա րա վոր բո լոր 

ծա նուց ման մի  ջոց նե րը և  ե ղա նակ նե րը: Նոր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի պա րա գա յում ևս, 

ան կախ ծա նուց ման ընտր ված 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 դա տա վա րության հա մա պա տաս խան մաս նա կից նե րի` դա տա-

կան նիս տի մա սին պատ շաճ տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը:

Հետ ևա բար վե րա հաս տա տե լով դա տա կան ծա նու ցումն  ե րի դա տա վա րա կան ինս-

տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտել է, որ դրանք կի րա ռե լի են նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի` 03.07.2014 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կա յումս 

գոր ծող խմբագ րությամբ նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի նկատ մամբ:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րը նշված ի րա վա կան դիր-

քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում պետք է մե կ նա բա նել նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծը: Վեր լու ծե լով նշված հոդ վա ծի կար գա վո րու մը՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը վե րաքն նիչ դա տա րա նում դա տա կան նիս-

տին ներ կա գտնվե լու ի րա վունքն ան վե րա պա հո րեն ճա նա չել է մի այն բո ղոք բե րող ան-

ձի առն չությամբ, չնա յած, մի ա ժա մա նակ, թե՛ բո ղոք բե րող ան ձին, թե՛ գոր ծին մաս նակ-

ցող ան ձանց դա տա կան նիս տին կան չե լը (հրա վի րե լը, ծա նու ցե լը) սահ ման վել է որ պես 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի «հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն», քա նի որ վեր ջինս այդ գոր ծո-

ղություն նե րը կա տա րում է մի այն հա մա պա տաս խան «անհ րա ժեշ տության դեպ քում»:

Այս կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել փաս տել, որ դա տա-

կան նիս տե րին ներ կա գտնվե լու, իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության դա տա վա րա կան 

մի  ջոց ներն օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը (օ րի նակ` դա տա կան կազ մի  մե ջ ընդգրկ ված դա-

տա վո րին ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դության ներ կա յա ցում և  այլն) չի կա րող հա մար վել 

մի այն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձին պատ կա նող ի րա վունք, այն ի րա վա չա փո րեն և  

ար դա րա ցիո րեն պետք է վե րա պահ վի նաև գոր ծին մաս նա կից հան դի սա ցող մյուս բո լոր 

ան ձանց: Հետ ևա բար, բո լոր դեպ քե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նը կրում է գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տե րի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ ձևով ծա-

նու ցե լու պար տա կա նություն: 

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

27.11.2015թ.
32. Մ հեր Ա վե տիս յան և մ յուս ներ v. «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ, քաղ. գործ թիվ 

ԵԿԴ/1807/02/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից ար գե լան քը պետք է պահ պան վի 

ամ բողջ ծա վա լով, այն պա րա գա յում, երբ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով հայ ցը բա վա-

րար վել է մաս նա կիո րեն և վճռ վել է բռնա գան ձու մը տա րա ծել մի այն կոնկ րետ գույ քի վրա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 

18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան ձի ար դար դա տաքն նության 

ի րա վուն քը կվե րած վի տե սա կան, եր ևա կա յա կան, ա նի րա կան ի րա վուն քի, ե թե Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տության ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած դա տա կան ակ տե րը մն ան ան կա տար: Ցան կա ցած ի րա վա կան պե տություն պար-

տա վոր է ե րաշ խա վո րել ոչ թե տե սա կան, եր ևա կա յա կան կամ ա նի րա կան ի րա վունք-

ներ և  ա զա տություն ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և  արդ յու նա վետ ի րա վունք ներ 

և  ա զա տություն ներ: Այ սինքն` ի րա վա կան պե տության և  ի րա վուն քի գե րա կա յության 

սկզբունք նե րը են թադրում են դա տա վա րության և դա տա կան ակ տի կա տար ման փու-

լե րի ան քակ տե լիությու նը, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցի ա պա-

հով ման դա տա վա րա կան ինս տի տու տի և դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար մա նը 

վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կան նորմ պետք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի ՀՀ Սահ-

մա նադրությամբ և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված` ան ձի վե րը նշված հիմն  ա կան ի րա-

վունք նե րի լույ սի ներ քո:

Էջ 
316-329
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Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա-

ծը, 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 98-րդ հոդ վա ծը, 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը փաս տել է, որ հայ ցի ա պա հո վումն  օ րենսդրությամբ նա խա տես ված՝ ան-

ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության կար ևոր ե րաշ խիք նե րից մե կն է: Այն ուղղ ված 

է ան ձանց խախտ ված գույ քա յին ի րա վունք նե րի ի րա կան ու ամ բողջ ծա վա լով վե րա-

կանգ նե լուն: Հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի նշա նա կությու նը կա յա նում է նրա նում, 

որ դրա նով պաշտ պան վում են հայց վո րի օ րի նա կան շա հերն այն դեպ քե րից, երբ պա-

տաս խա նո ղը կա րող է գոր ծել ան բա րե խիղճ, կամ երբ այդ պի սի մի  ջոց նե րը չկի րա ռելն 

անհ նա րին կա րող է դարձ նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում անդրա դար ձել է հայ ցի ա պա հով-

ման դա տա վա րա կան ինս տի տու տի սահ ման ման օ րենսդրա կան նպա տա կին: Մաս-

նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցի կի րառ ման 

անհ րա ժեշ տությունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ նման մի  ջոց չձեռ նար կե լը կա րող 

է անհ նա րին դարձ նել կամ դժվա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կա րող է 

վատ թա րաց նել վե ճի ա ռար կա գույ քի վի ճա կը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե-

տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ս պան դար յա նի հար կա յին տես չու թյու նն ընդ դեմ «Ալ նես 

Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3511/05/10 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2011 

թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ինս տի տու տը կոչ ված է դա տա-

րա նի կող մի ց նա խա պես ձեռ նարկ վող ո րո շա կի մի  ջոց նե րով հնա րա վոր բա ցա սա կան 

հետ ևանք նե րից պաշտ պա նե լու հայց վո րի (ա պա գա հնա րա վոր պա հան ջա տի րոջ) ի րա-

վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը: Հաշ վի առ նե լով հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան 

ինս տի տու տի նպա տա կը` օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճիռ 

կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պան վում են մի նչև վճռի կա-

տա րու մը, ին չը դա տա կան ակ տի կա տար ման կար ևո րա գույն ե րաշ խիք է, իսկ հայ ցը 

մե ր ժե լու  մա սին  վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում` մի նչև վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լը: 

Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ինս-

տի տու տի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, հստակ սահ մա նել է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի -

ջոց ձեռ նար կե լու, հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու, ինչ պես նաև հայ ցի ա պա հով ման մե կ 

մի  ջո ցը մե կ այլ մի  ջո ցով փո խա րի նե լու կամ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցը ձևա փո խե լու 

լիա զո րությամբ օժտ ված է բա ցա ռա պես դա տա րա նը, որն իր այդ լիա զո րությունն ի րա-

կա նաց նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լով:

Ի րա վա կան պե տության սահ մա նադրա կան սկզբուն քի և  ի րա վուն քի գե րա կա-

յության ե րաշ խա վոր ման նպա տա կով օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած դա տա կան ակ տե րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան 

ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, ի րա վա բա նա կան 

և ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար և  են թա կա են կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության ամ բողջ տա րած քում՝ մի ա ժա մա նակ սահ մա նե լով դա տա կան ակ տե րի կա տա-

րումն  ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը, նշե լով, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 

կա տա րու մը դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յության խնդիրն է, ո րը 

դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յությունն ի րա կա նաց նում է հա րուց-

ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա-

րումն  ա պա հո վող պաշ տո նա տար ան ձանց կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված կա տա րո ղա-

կան գոր ծո ղություն ներ ի րա կա նաց նե լու մի  ջո ցով (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ 

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  

ա պա հո վող ծա ռա յու թյան, եր րորդ անձ Ի զա բել լա Վանլյ  ա նի թիվ ՎԴ/2127/05/11 գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րա հաս տա տե լով հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի և  օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րի կա տար ման վե րա բեր յալ վե րը ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև հետև յա լը.

Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րության 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր 

ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք։ 

Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել նրա գույ քից, բա ցա ռությամբ ի շահ հան րության և  այն պայ-

ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի ընդ հա նուր 

սկզբունք նե րով։
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Նա խորդ դրույթ նե րը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տության՝ այն պի սի 

օ րենք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րոնք նա անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդ հա նուր շա հե-

րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նության օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղություն 

ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն  ե րի կամ տու գանք նե րի վճա րումն  

ա պա հո վե լու հա մար։

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ-

րության 1-ին հոդ վա ծին, իր բազ մա թիվ ո րո շումն  ե րում նշել է, որ այն բաղ կա ցած է 3 

ա ռան ձին կա նոն նե րից, ո րի ա ռա ջին կա նո նը ձևա կեր պում է գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 

ի րա վուն քը, երկ րոր դը վե րա բե րում է գույ քի առգ րավ ման հար ցե րին և  այդ առն չությամբ 

հստակ պայ ման ներ է սահ մա նում, իսկ եր րորդ կա նոնն ըն դու նում է, որ պե տություն նե րը, 

ի թիվս այլ ի րա վա սություն նե րի, ի րա վունք ու նեն, ընդ հա նուր շա հից ել նե լով, վե րահս-

կել գույ քի օգ տա գոր ծու մը` այդ օ րենք նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տության պա րա գա յում 

(տե՛ս, օ րի նակ, Ս պոր րոն գը և Լոն րոդն ընդ դեմ Շ վե դիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա-

նի 23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61)։

Գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տությու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել, ե թե`

1. նա խա տես ված է օ րեն քով

2. բխում է հան րա յին շա հից

3. անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կությու նում:

Ա ռա ջին պայ մա նը են թադրում է հա մա պա տաս խան օ րեն քի առ կա յություն, ո րը նա-

խա տե սում է սե փա կա նության օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կումն  ե րը։ Այն մի ա ժա մա-

նակ պետք է բա վա րա րի թիվ 1 ար ձա նագ րությամբ և Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե-

րով սահ ման ված պա հանջ նե րը (տե՛ս, Ջեյմ սը և  այ լոք ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու թյան 

գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 1986 թվա կա նի փետր վա րի 21-ի վճի ռը, կետ 67)։

Երկ րորդ պայ մա նը սահ մա նում է, որ սե փա կա նության ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 

մի  ջամ տությու նը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան-

րա յին շա հից (տե՛ս, Հու  նաս տա նի նախ կին թա գա վո րը և  այ լոք ընդ դեմ Հու  նաս տա նի գոր-

ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 2000 թվա կա նի նո յեմ բե րի 23-ի վճի ռը, կետ 83)։

Եր րորդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տությու-

նը պետք է անհ րա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կությու նում և  ուղղ ված լի նի 

ի րա վա չափ նպա տա կի հաս նե լուն։ Անհ րա ժեշտ է բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռություն 

ստեղ ծել հան րության շա հից բխող պա հանջ մունք նե րի և  ան հա տի ի րա վունք նե րի մի ջև։ 

Ն ման բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռությա նը հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, երբ 

գույ քի սե փա կա նա տե րը ստիպ ված է «ան հա տա կան և չա փա զանց մե ծ ան հար մա-

րություն ներ» կրել։ Կոն վեն ցիա յի խախ տում սկզբուն քո րեն տե ղի չի ու նե նա, ե թե առ կա 

է կոն վեն ցիոն ի րա վուն քին ա վե լի քիչ սահ մա նա փա կող մի  ջոց քան այն, որն ընտր վել 

է ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու հա մար, սա կայն եր կու մի  ջոց ներն էլ դուրս չեն պե-

տության հա յե ցո ղության թույ լատ րե լի շրջա նա կից։ Պե տության հա յե ցո ղության թույ-

լատ րե լի շրջա նակ նե րը կախ ված են գոր ծի հան գա մանք նե րից, Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա-

վոր ված ի րա վուն քի տե սա կից, մի  ջամ տության արդ յուն քում հե տապնդ վող ի րա վա չափ 

նպա տա կի բնույ թից, ինչ պես նաև մի  ջամ տության ծա վալ նե րից (տե՛ս, Ս կոլ լոն ընդ դեմ 

Ի տա լիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.09.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 32, Բե յե-

լերն ընդ դեմ Ի տա լիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 05.01.2000 թվա կա նի վճի ռը, 

կետ 98, Իս մայ լովն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.11.2008 

թվա կա նի վճի ռը, կետ 28): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի 

կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը պե տության կող մի ց 

մի  ջամ տություն է մաս նա վոր ան ձի սե փա կա նությա նը, այլ կերպ ա սած՝ սե փա կա նության 

օգ տա գործ ման նկատ մամբ պե տության վե րահս կո ղության դրսևո րում է: Ընդ ո րում, Եվ-

րո պա կան դա տա րա նի սահ մա նած չա փո րո շիչ նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով որ-

պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց՝ պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա կան 

մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լու ի րա վա հա րա բե րություն նե րին՝ Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն փաս տել է հետև յա լը.

ա) մի  ջամ տու թյան օ րի նա կա նու թյան վե րա բեր յալ

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը, 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը, 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը՝ Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր-
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քով սահ ման ված է որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց պա տաս խա նո ղի գույ քի և դրա-

մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լը, ո րը պահ պան վում է մի նչև վճռի կա տա րու մը: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պե տության կող մի ց ան ձի սե փա կա նությա-

նը մի  ջամ տությու նը տվյ ալ դեպ քում նա խա տես ված է ներ պե տա կան օ րենսդրությամբ, 

ո րի կի րա ռու մը բա վա կա նա չափ կան խա տե սե լի է: 

բ) ընդ հա նու ր շա հե րի առ կա յու թյան վե րա բեր յալ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ որ պես ի րա վա կան պե տություն՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տությունն ու նի պար տա վո րություն ե րաշ խա վո րել ի րա վուն քի 

գե րա կա յությու նը, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մաս է հան դի սա նում օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը:

Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հայ ցի ա պա հով ման 

մի  ջոց նե րի կի րա ռու մը, այդ թվում՝ պա տաս խա նո ղի գույ քի կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի 

վրա ար գե լանք դնելն այն դա տա վա րա կան մի  ջոց ներն են, ո րոնք ե րաշ խա վո րում են դա-

տա կան ակ տե րի կա տա րու մը, հետ ևա բար պա տաս խա նող նե րի գույ քի կամ դրա մա կան 

մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լը հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա կան պե տությու նում 

ի րա վուն քի գե րա կա յությունն ա պա հո վե լու ընդ հա նուր շա հին: Այլ կերպ ա սած՝ որ պես 

ի րա վա կան պե տություն, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու ի րա վուն քի գե րա կա յությու-

նը, հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցը մի տ ված է պաշտ պա նել հայց վո րի օ րի նա կան շա հերն 

այն դեպ քե րից, երբ պա տաս խա նո ղը կա րող է գոր ծել ան բա րե խիղճ կամ երբ այդ պի սի 

մի  ջոց նե րը չկի րա ռելն անհ նա րին կա րող է դարձ նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը, արդ-

յուն քում՝ այն մի տ ված է ա պա հո վե լու ան ձի «դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը»:

գ) ընդ հա նու ր շա հե րի և  ան ձի հիմն  ա րար ի րա վու նք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ-

ռու թյան վե րա բեր յալ.

Ընդ հա նուր շա հե րի և մաս նա վոր ան ձի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա-

սա րակշ ռությունն ա պա հով վում է մի  ջամ տության հա մա չա փությամբ: Հա մա չա փության 

սկզբուն քի ա ռանց քա յին կար ևո րությունն այն է, որ դրա կի րա ռու մը հնա րա վո րություն 

է տա լիս գնա հա տել պե տության մի  ջամ տության ըն թաց քում կի րառ վող մի  ջոց նե րի գոր-

ծադր մամբ նպա տա կին հաս նե լու հնա րա վո րությու նը և թույ լատ րե լիությու նը: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի գնա հատ մամբ հա մա չա փության սկզբուն քը կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու, որ-

պես զի այս կամ այն հան գա մանք նե րում հա մար ժե քություն ա պա հով վի կի րառ վող մի -

ջոց նե րի և դրանց կի րառ մամբ հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև՝ հա մար ժեք ար ձա գան-

քե լով որ ևէ ի րա վի ճա կի: Ըստ այդմ, հա մա չա փության սկզբուն քը բաղ կա ցած է ե րեք 

տար րե րից՝ պի տա նիու թյու ն, անհ րա ժեշ տու թյու ն և չա փա վո րու թյու ն: Այ սինքն՝ գոր ծադր-

վող մի  ջոց նե րը պետք է լի նեն պի տա նի, անհ րա ժեշտ և չա փա վոր:

Հա մա չա փության սկզբուն քի այն պա հան ջը, հա մա ձայն ո րի՝ հե տապնդ վող նպա-

տա կին հաս նե լու հա մար գոր ծադր վող մի  ջոց նե րը պետք է լի նեն պի տա նի, նշա նա կում է, 

որ իր հա յե ցո ղությա նը վե րա պահ ված մի  ջոց նե րից պե տությու նը պետք է ընտ րի այն մի -

ջո ցը, ո րով կա րող է հաս նել այդ նպա տա կին: Ե թե պի տա նի մի  ջոց նե րը մե  կից ա վե լի են, 

ա պա դրան ցից պետք է ընտր վի տվյ ալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ա ռա վել անհ րա-

ժեշ տը, իսկ պի տա նի և  անհ րա ժեշտ մի  ջոց նե րից՝ այն մի  ջո ցը, ո րը, ա ռա վել նվազ ձևով 

մի  ջամ տե լով ան ձի ի րա վունք նե րին, այ դու հան դերձ, թույլ է տա լիս ա ռա վե լա գույնս հաս-

նել հե տապնդ վող նպա տա կին: Չա փա վո րությու նը են թադրում է, որ անհ րա ժեշտ և պի-

տա նի մի  ջո ցը մի և նույն ժա մա նակ պետք է ա պա հո վի ող ջա մի տ հա վա սա րակշ ռություն 

ձեռ նարկ վող մի  ջամ տության և հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի պա րա գա-

յում ընդ հա նուր շա հե րի և մաս նա վոր ան ձի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա սա-

րակշ ռության պահ պան ման հար ցի պար զու մը յու րա քանչ յուր դեպ քում հարկ է ի րա կա-

նաց նել՝ հաշ վի առ նե լով ա պա հով ման են թա կա հայ ցի տե սա կը և  ա ռար կան, հայ ցա գի նը, 

ձեռ նարկ ված հայ ցի ա պա հով ման ե ղա նա կը: Մաս նա վո րա պես` որ քա նով է պի տա նի և  

անհ րա ժեշտ տվյ ալ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցի կի րա ռու մը նմա նա տիպ հայ ցա պա հանջ-

նե րով, առ կա է արդ յոք ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցություն հայ ցագ նի և ձեռ նարկ ված հայ ցի 

ա պա հով ման ծա վա լի մի ջև և  այլն: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով բռնա-

գան ձու մը տա րած վել է մի այն գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա, ար գե լան-

քը շա րու նակ վել է պահ պան վել ոչ մի այն Մ հեր Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի 
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գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող գույ քի վրա, այլև այլ ան ձանց՝ Մո նի կա Ք լո յա նի և Նու նե 

Նա սո յա նի գույ քի վրա, ո րոնք չեն հան դի սա նում պա տաս խա նող թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, ա վե լին` պար տա պան ներ չեն Բան կի, Ըն կե րության, Մ հեր 

Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի մի ջև կնքված պայ մա նագ րե րից ծա գած հա րա բե-

րություն նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տը են թա կա է պար տա դիր կա տար ման այն ծա վա լով, ո րը ո րոշ ված է 

տվյ ալ դա տա կան ակ տով: Մաս նա վո րա պես, ե թե սույն գոր ծով վճռում հստակ նշվել է, 

որ բռնա գան ձու մը պետք է տա րա ծել Մ հեր Ա վե տիս յա նին և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե-

փա կա նության ի րա վուն քով պատ կա նող գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա, 

ա պա, բնա կա նա բար, օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը Մ հեր Ա վե տիս յա նի և 

Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի մա սով են թա կա է կա տար ման մի այն գրա վադր ված գույ քի սահ-

ման նե րում, ուս տի հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց հան դի սա ցող ար գե լան քը` որ պես օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի կա տար ման ե րաշ խիք, են թա կա է պահ պան ման 

վճռում նշված գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա: 

Այ սինքն՝ ան ձի սե փա կա նությա նը մի  ջամ տությու նը (ար գե լան քի պահ պա նու մը) 

տվյ ալ դեպ քում հե տապնդ վող նպա տա կին (դա տա կան ակ տի կա տար մա նը) կա րող է 

հա մա չափ գնա հատ վել մի այն Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սության դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տում նշված ՝ գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող 

գույ քի մա սով, իսկ գրա վադր ված գույ քից բա ցի այլ գույ քի և/ կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի 

վրա ար գե լան քի պահ պա նու մը չի կա րող դի տարկ վել որ պես «դա տա վա րության» բաղ-

կա ցու ցիչ մաս կազ մող՝ դա տա րա նի կող մի ց ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ ման կա տար-

ման ե րաշ խիք, քա նի որ չի բխում դա տա կան ակ տի բո վան դա կությու նից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ մի նչև Եր ևա նի Կենտ րոն և 

Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սության դա տա րա նի 06.04.2011 

թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 

սույն գոր ծով հայց վոր նե րի՝ գրա վադր ված գույ քից բա ցի այլ գույ քի և/ կամ դրա մա կան 

մի  ջոց նե րի վրա ար գե լան քի պահ պա նու մը չի բխում ընդ հա նուր շա հե րի և  ան ձի հիմ-

նա րար ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ ռության պահ պան ման սկզբուն քից՝ ան հար կի 

սահ մա նա փա կե լով նշված գույ քա յին մի ա վոր նե րի սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րը:

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

27.11.2015թ.
33. Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յան v. Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յան, քաղ. 

գործ թիվ ԱՐԱԴ/0170/02/14

Խն դիր. Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կրկին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը 

վե րա դարձ նե լու դեպ քում կա րող է արդ յո՞ք ի րա վա չափ հա մար վել բո ղոք բե րած ան ձի 

կող մի ց վերս տին ներ կա յաց ված «վե րաքն նիչ բո ղո քի» վա րույթ ըն դու նումն  այն պա րա-

գա յում, երբ բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց չի ներ կա յաց վել ոչ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 

հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տի բաղ թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր-

յալ մի ջ նոր դություն, ոչ էլ ա ռա վել ևս` վե րաքն նիչ բո ղոք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 18-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, Կոն վեն-

ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Սահ մա նադրության 

և Կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր ված է ան ձի դա տա կան 

պաշտ պա նության ի րա վուն քը, ո րի կար ևոր բա ղադրիչ նե րից մե  կը դա տա կան ակ տե րի 

բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինս տի տուտն ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա-

րա վո րություն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել 

դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս տե լով ար դա րա-

դա տության նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը: ՀՀ Սահ մա նադրության 92-

րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տությու նում սահ ման ված է դա տա կան ե ռաս տի-

ճան հա մա կարգ, ո րը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գա յին աս տի ճա նա կար գության 
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հի ման վրա, ին չը են թադրում է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մի ց ստո րա դաս դա-

տա կան ատ յա նի բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման հնա րա վո-

րություն: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռության 

մաս նա կից ներն ի րենց բո ղո քարկ ման ի րա վունքն ի րաց նում են վե րա դաս ատ յան ներ` ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան բո ղոք ներ կա յաց նե-

լու մի  ջո ցով: Վե րա դաս (տվյ ալ դեպ քում` վե րաքն նիչ) բո ղո քար կու մը ոչ մի այն խախտ ված 

և վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության և վե րա կանգն ման մի  ջոց է, այլև դա տա-

կան սխալ նե րի բա ցա հայտ մանն ու վե րաց մանն ուղղ ված ո րո շա կի կա ռու ցա կարգ է, որն 

ա պա հո վում է ար դա րա դա տության ի րա կա նաց ման ո լոր տում օ րի նա կա նությու նը:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա կան ակ տը վե-

րաքն նության կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը չի կա րող հա մար վել բա ցար ձակ ի րա-

վունք, այն կա րող է անհ րա ժեշ տա բար են թարկ վել ող ջա մի տ և  ի րա վա չափ սահ մա նա-

փա կումն  ե րի, այդ ի րա վուն քի ի րա ցումն  օբ յեկ տի վո րեն ու նի ո րո շա կի սահ ման ներ և 

շր ջա նակ ներ: 

Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը, 140-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ կե տե րը, 213-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է նշված 

հոդ ված նե րի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը: Մաս-

նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տից 

հե տո բեր ված վե րաքն նիչ 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 ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ 

մի ջ նոր դություն, և  այն բա վա րար վել է դա տա րա նի կող մի ց: Միա ժա մա նակ անդրա դառ-

նա լով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու կամ բաց թո ղած ժամկ  ե տը 

հար գե լի հա մա րե լու մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու դեպ քում օ րենսդրի նա խա տե սած ո րո-

շա կի ի րա վա կան հետ ևանք նե րի վրա հաս նե լուն` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 

որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի 

բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը բո լոր դեպ քե րում վե րա դարձ վում 

է, ե թե այն բեր վել է սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո և մի ջ նոր դություն չի պա-

րու նա կում բաց թո ղած ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման մի ջ նոր դությու նը չի 

բա վա րա րել դա տա րա նը (տե´ս, օ րի նակ, Վար դան Պո ղոս յանն ընդ դեմ Տիգ րան Ար շակ-

յա նի թիվ ԵՇԴ/0021/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 

1-ին և 4-րդ կե տե րը, 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը, 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

և 3-րդ կե տե րը, 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 

վե րաքն նիչ դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և պայ ման նե րով վե րաքն նիչ բո ղոք 

ներ կա յաց նե լու դեպ քում և  այն պա րա գա յում, երբ չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո-

քին օ րեն քով ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե-

րաքն նիչ բո ղո քը: Այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը 

վե րա բե րում են բո ղո քի ձևին և բո վան դա կությա նը, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը երկ-

շա բաթյա ժամկ  ետ է տրա մադրում դրանք վե րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար, 

իսկ մն ա ցած բո լոր դեպ քե րում ար ձա նագր ված խախ տու մը շտկե լու հա մար ժամկ  ետ չի 

տրա մադր վում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի վե րը նշված լիա զո րություն նե րի ի րա կա նա ցու մը (վե րաքն նիչ 

բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու, վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շումն  եր կա յաց նե լը) ան մի  ջա-

կա նո րեն կապ ված է վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յության հետ: Ընդ ո րում, օ րենս դի րը վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում 

կա յաց նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վո րել է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ-

քե րի բա ցա կա յության հետ: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում դա տա կան ակ տի վե րա նա յում կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յության դեպ քում (տե´ս, 

Ան ժե լա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ Նի կալ Շահ վերդ յա նի թիվ ԱՐԱԴ2/0169/02/11 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա մա կար գա յին վեր լու ծության են թար կե լով 
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վե րը շա րադր ված ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րը, փաս տե լով, որ ցան կա ցած դա տա-

վա րա կան գոր ծո ղություն կա րող է կա տար վել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում, ինչ պես նաև հաշ վի առ-

նե լով այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում 

վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող է կա յաց նել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ բա ցա կա յում 

են վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քե րը, գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կա յաց վում է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 

ո րո շում, ո րում վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու հա մար 

ժամկ  ետ չի սահ ման վում և ն ման պայ ման նե րում կրկին ներ կա յաց վում է վե րաքն նիչ բո-

ղոք, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լիության 

հար ցը պետք է ո րոշ վի կոնկ րետ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով 

նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րի հաշ վառ մամբ:

Այս պի սով, ան ձը հնա րա վո րություն ու նի վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու օ րեն քով 

սահ ման ված ժամկ  ե տում, ո րին կա րող է հա վել վել նաև վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 

բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ տրա մադր վող երկ շա բաթյա ժամկ  ե տը (բո ղո-

քի ձևի և բո վան դա կության կա պակ ցությամբ ար ձա նագր ված թե րություն նե րը շտկե լու 

հա մար): Հետ ևա բար այդ ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո վերս տին ներ կա յաց ված բո ղո քը 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կա րող է վա րույթ ըն դուն վել մի այն այն դեպ քում, երբ 

բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է բաց թողն ված ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին մի ջ նոր-

դություն և  այն բա վա րար վել է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

17.07.2015թ.
34. « Հայր և  որ դի Ա դամ յան ներ» ՍՊԸ v. « Հին գե րորդ Աստղ» ՍՊԸ և մ յուս ներ, 

քաղ. գործ թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11 

Խն դիր. Արդ յո՞ք գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մի ց բեր ված բո ղո քի 

հի ման վրա օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը կա րող է բե կան վել ամ բողջ 

ծա վա լով, ե թե գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին և  օ րի նա կան շա-

հե րին դա տա կան ակտն առնչ վում է մաս նա կի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց-

րած ո րոշ մամբ անդրա դար ձել և գ նա հատ ման ա ռար կա է դար ձել այն դեպ քե րը, երբ դա-

տա րա նը վճիռ է կա յաց րել գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար-

տա կա նություն նե րի վե րա բեր յալ: Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 19-րդ հոդ վա ծը 

և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է ի րա վա հա վա սա-

րության ու մրցակ ցության սկզբունք նե րի խախ տում և բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս, 

օ րի նակ, Գ յու մ րու  քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ֆե լիքս Թո րոս յա նի թիվ 3-2343(ՎԴ) քա-

ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.11.2006 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը գոր ծին մաuնա կից 

չդարձ ված ան ձանց վե րա պա հում է գոր ծին մաuնակ ցող ան ձանց ի րա վունք ներ և ն րանց 

հա մար uահ մա նում պար տա կա նություն ներ մի այն այն դեպ քում, երբ գործն ըuտ  էության 

լու ծող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է նրանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նություն-

նե րի վե րա բեր յալ (տե՛ս, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Քու  չա կի գյու  ղա պե տա րանն ընդ դեմ 

Լա րի սա Ե ղիա զար յա նի, Գա գիկ Մալ խաս յա նի թիվ ԱՐԱԴ/0242/02/10 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը հա վե լել է, որ գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձանց դա տա վա րա կան գոր-

ծո ղություն ներն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված են նրանց դա տա վա րա կան կար գա-

վի ճա կով և  ուղղ ված են վի ճե լի նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րության կար գա վոր ման 

կա պակ ցությամբ թույլ տրված այն պի սի սխա լի վե րաց մա նը, որն ի րա վա հա րա բե րության 

ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լու արդ յունք է: Հետ ևա բար գոր ծին 

մաս նա կից չդարձ ված ան ձը, ո րի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի վե րա բեր յալ կա-

յաց վել է դա տա կան ակտ, պետք է իր խախտ ված ի րա վունք ներն արդ յու նա վետ մի  ջոց-

նե րով վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րություն ու նե նա:

Մ յուս կող մի ց` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Եվ րո պա կան դա տա րա-

նը, անդրա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար 

դա տաքն նության ի րա վուն քին, նշել է, որ այն անհ րա ժեշտ է մե կ նա բա նել Կոն վեն ցիա յի 

Էջ 
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նա խա բա նի լույ սի ներ քո, ո րը, ի թիվս այլ նի, ի րա վուն քի գե րա կա յությունն ամ րագ րում 

է որ պես Պայ մա նա վոր վող պե տություն նե րի ընդ հա նուր ժա ռան գության մաս: Ի րա վուն-

քի գե րա կա յության բա ղադրա տար րե րից է ի րա վա կան ո րո շա կիության սկզբուն քը, որն 

իր հեր թին են թադրում է res jսdicata սկզբուն քի հար գում: Վեր ջինս էլ նշա նա կում է, որ 

որ ևէ կողմ ի րա վա սու չէ պա հան ջել վերջ նա կան և կա տար ման են թա կա վճռի վե րա նա-

յում պար զա պես գոր ծը կրկին քննե լու և վե ճը նո րից լու ծե լու նպա տա կով: Գոր ծը վե-

րա նա յե լու՝ վե րա դաս դա տա րա նի ի րա վա սությու նը պետք է ի րա կա նաց վի դա տա կան 

սխալ նե րը և  ար դա րա դա տության ի րա կա նաց ման արդ յուն քում տեղ գտած թե րություն-

նե րը շտկե լու, այլ ոչ թե նոր քննություն սկսե լու նպա տա կով: Վերջ նա կան և կա տար ման 

են թա կա դա տա կան ակ տի վի ճար կու մը թույ լատ րե լի է մի այն էա կան և  ան հե տաձ գե լի 

հան գա մանք նե րի դեպ քում (տե՛ս, Ռ յա բիխն ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի Եվ րո պա կան դա տա-

րա նի 24.07.2003 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 52854/99, կետ 51-52):

Ի րա վա կան ո րո շա կիության սկզբուն քի վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րը 

նշված դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան-

ձանց ի րա վունք նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը չի 

կա րող կրել բա ցար ձակ բնույթ: Մաս նա վո րա պես, գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց 

կող մի ց ի րենց ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը 

բո ղո քար կե լու դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա րույ թում հարկ է պահ պա նել անհ րա ժեշտ 

հա վա սա րակշ ռություն մի  կող մի ց գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց սահ մա նադրա կան ի րա-

վունք նե րի ու պար տա կա նություն նե րի, մյուս կող մի ց՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն 

ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նություն նե րի մի ջև, ո րոնց ի րա վունք նե րին և պար-

տա կա նություն նե րին առնչ վում է դա տա կան ակ տը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծին մաuնա կից չդարձ-

ված ան ձանց կող մի ց ի րենց ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա րույ թում այն կա րող է 

բե կան վել մի այն այն մա սով, ո րով այդ դա տա կան ակ տը առնչ վում է նշված ան ձանց 

ի րա վունք նե րին և պար տա կա նություն նե րին, ին չը կա րող է ա պա հո վել գոր ծին մաս նակ-

ցող և գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նություն նե րի 

մի ջև հա վա սա րակշ ռությու նը:

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ՃԱՆԱՉԵԼԸ

30.04.2015թ.
35. «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ ԵԿԴ/0024/16/12

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ներ պե տա կան օ րենսդրությամբ սահ ման ված է օ տա րերկր յա պե-

տության ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) կող մի ց կա յաց ված 

դա տա կան ակ տը ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ.

2) արդ յո՞ք այն դեպ քում, երբ կա տար ման է ներ կա յաց վում օ տա րերկր յա պե տության 

ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) կող մի ց կա յաց ված դա տա-

կան ակ տը ՀՀ ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց ճա նա չե լու մա սին ո րոշ ման հի ման վրա 

տրված կա տա րո ղա կան թերթ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ հար կա-

դիր կա տար ման նե րա կա յաց նե լու մե  կամ յա ժամկ  ե տը պետք է հաշ վար կել օ տա րերկր յա 

պե տության ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) դա տա կան ակտն 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու, թե՞ այդ դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու-

նում ճա նա չե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. 1) Վ կա յա կո չե լով ՀՀ Սահ մա նադրության 

1-ին հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 2476-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ինք նիշ խա-

նությու նը են թադրում է պե տա կան իշ խա նության գե րա կա յություն, ինք նու րույ նություն 

և  ան կա խություն, ինչն իր մե ջ նե րա ռում է նաև պե տության ամ բողջ տա րած քում ար-

դա րա դա տություն ի րա կա նաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սությու նը: Հետ ևա բար օ տա րերկր-

յա դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ինք նըս տինք յան չեն կա րող 

Էջ 
350-360
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ու նե նալ ի րա վա կան գոր ծո ղության այն հատ կա նիշ նե րը (պար տա դի րություն, ան հեր քե-

լիություն, կա տա րե լիություն, նա խա դա տե լիություն), ինչ ու նեն ներ պե տա կան դա տա-

րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տե րը:

Միև նույն ժա մա նակ պե տության ինք նիշ խա նությու նը չի բա ցա ռում օ տա րերկր յա 

դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման հնա րա վո րությու նը Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տության տա րած քում, ին չը նախ և  ա ռաջ մի  ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության դրսևո-

րում է:

Վե րը նշվա ծով պայ մա նա վոր ված՝ օ րենս դի րը նա խա տե սել է Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տությու նում օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման կարգ՝ այդ 

ակ տե րի ճա նաչ ման ի րա վա սությու նը վե րա պա հե լով ՀՀ դա տա րան նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկր յա դա-

տա կան ակ տի ճա նա չումն  ի րե նից ներ կա յաց նում է ՀՀ դա տա րան նե րի կող մի ց այդ ակ-

տե րին այն պի սի ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րի տրա մադրում, ո րոն ցով օժտ ված են Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տության դա տա րան նե րի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան 

ակ տե րը, և թույ լատ րում այդ ակ տի ի րա վա կան գոր ծո ղությու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության տա րած քում: Այլ կերպ ա սած՝ կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկր յա դա տա կան 

ակ տը մի այն ճա նաչ ման արդ յուն քում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ձեռք բե րում 

պար տա դի րության և կա տա րե լիության հատ կա նիշ ներ։ Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի 2476-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 2477-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի փոխ կա պակց ված վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ ՀՀ-ում ճա նաչ ման են թա կա են 

օ տա րերկր յա պե տություն նե րի դա տա րան նե րի` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած 

վճիռ նե րը, ո րո շումն  ե րը, օ տա րերկր յա պե տություն նե րի ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի 

վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շումն  ե րը, ո րոնք 

կա տա րում են են թադրում:

Վեր լու ծե լով «Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րի ճա նաչ ման և կա տար ման 

մա սին» Ն յու Յոր քի 1958 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա, Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տությու նը Կոն վեն ցիա յին մի ա ցել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 18.11.1997 թվա կա նի 

թիվ Ն-210-1 ո րոշ մամբ) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ վկա յա կոչ ված կոն վեն ցիան հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է ինչ պես օ տա-

րերկր յա պե տություն նե րի ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի, 

այն պես էլ մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շումն  ե րի նկատ մամբ: 

Միա ժա մա նակ կոն վեն ցիոն և ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ օ տա րերկր յա պե տության ար բիտ-

րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) ո րո շու մը ճա նա չե լու և կա տա րե լու 

հար ցը լու ծե լիս ՀՀ դա տա րան նե րը չու նեն նշված ո րո շումն  ըստ էության վե րա նա յե լու 

ի րա վա սություն և պետք է սահ մա նա փակ վեն մի այն այն պայ ման նե րի առ կա յության 

ստու գու մով, ո րոնց դեպ քում թույ լատր վում է հա մա պա տաս խան ո րոշ ման ճա նա չումն  ու 

կա տա րու մը, և պար զեն այն պայ ման նե րի բա ցա կա յությու նը, ո րոնք հիմք են ճա նա չու մը 

մե ր ժե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ թե՛ «Օ տա-

րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րի ճա նաչ ման և կա տար ման մա սին» Ն յու Յոր քի 

1958 թվա կա նի կոն վեն ցիան և թե՛ ներ պե տա կան օ րենսդրությունն օ տա րերկր յա պե-

տության ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) ո րո շու մը ճա նաչ ման 

ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ չեն նա խա տե սել:

2) Վ կա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ կե տը, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը, 4-րդ հոդ վա ծը, 18-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար-

ման ինս տի տու տը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենս գիրք ներ մուծ վեց «ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում փո փո խություն ներ և լ րա ցումն  եր կա-

տա րե լու մա սին» ՀՀ 18.02.2004 թվա կա նի թիվ ՀՕ-39-Ն օ րեն քով: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենս գիր քը լրաց վեց 2476-րդ և 2477-րդ հոդ ված-

նե րով, ո րոն ցով հան գա մա նա լից կեր պով կար գա վո րում ստա ցան օ տա րերկր յա դա տա-

կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման հետ կապ ված հար ցե րը: Մինչ այդ այս ինս տի-

տու տին առնչ վող ա ռան ձին հար ցեր (օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տի կա տար ման հետ 

կապ ված) կար գա վոր ված էին « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով, ո րի 2-րդ հոդ վածն օ րեն քի ըն դուն ման պա հին (05.05.1998թ.) գոր ծող խմբագ-
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րությամբ նա խա տե սում էր, որ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տության մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր-

յա դա տա րան նե րի և մի ջ նորդ դա տա րան նե րի վճիռ ներն ու ո րո շումն  ե րը, իսկ ար դեն 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տության 

օ րեն քում փո փո խություն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 04.02.2004 թվա կա նի 

թիվ ՀՕ-32-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խություն նե րից հե տո նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տը 

սահ մա նում է, որ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են` ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե-

րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի և  ար բիտ րա ժա յին տրի բու-

նալ նե րի քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը, ինչ պես 

նաև քրեա կան գոր ծե րով օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի դա տավ ճիռ ներն ու ո րո շումն  ե րը` 

վն ա սի հա տուց ման և գույ քա յին այլ բռնա գան ձումն  ե րի մա սով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Դա տա կան ակ-

տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը պետք է 

մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

կե տի հետ հա մակ ցության մե ջ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 

է, որ օ րենս դի րը, օ տա րերկր յա պե տության դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ-

գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ճա նա չե լու հնա րա-

վո րություն նա խա տե սե լով, մի և նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ մա նել է ոչ թե ան մի  ջա կա նո րեն օ տա-

րերկր յա դա տա կան ակ տի կա տար ման, այլ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե-

լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ի րա վա սու դա տա րա նի ո րոշ ման 

կա տար ման հնա րա վո րություն, որն իր հեր թին են թա կա է կա տար ման « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տության օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման վել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար-

կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տության օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով կա տար ման են թա կա է օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ի րա վա սու դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րի հի ման վրա 

էլ տրա մադր վում է կա տա րո ղա կան թերթ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-

ման ված՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե  կամ յա ժամկ  ե տը պետք 

է հաշ վար կել օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տության ի րա վա սու դա տա րա նի ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու օր վա նից: 

Այս պի սով, քա նի դեռ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տության 

տա րած քում օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ճա նաչ վել, այ սինքն` ձեռք չի բե րել պար-

տա դի րության ու կա տա րե լիության հատ կա նիշ ներ, այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու-

նում են թա կա չէ կա տար ման՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե օ տա րերկր յա պե տությու-

նում երբ է կա յաց վել նշված դա տա կան ակ տը կամ երբ է այն մտել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված եզ րա հանգ ման հա մար հիմք են հան դի սա ցել 

նաև « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ կե տի, 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րի, 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, «Ի րա վա-

կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 36-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը: Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կող մա նի վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենսդրի կող մի ց հստակ տա րան ջատ վել 

են «ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» և «օ տա րերկր յա պե տության ար բիտ րա ժա յին տրի բու-

նալ» հաս կա ցություն նե րը: Մաս նա վո րա պես` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագր ված «ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» հաս կա ցությու-

նը կի րառ վում է «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

ՀՀ տա րած քում ձևա վոր ված և գոր ծող ար բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րի առն չությամբ և 

չի կա րող նույ նաց վել «օ տա րերկր յա պե տության ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» և «օ տա-

րերկր յա դա տա րան» հաս կա ցություն նե րի հետ: Օ րենս դի րը տա րան ջա տել է նաև «ար-

բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ ներ» և «օ տա րերկր յա պե տության ար բիտ րա ժա յին 

տրի բու նա լի վճիռ ներ և  ո րո շումն  եր» հաս կա ցություն նե րը: Մաս նա վո րա պես` «ար բիտ-

րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ ներ» եզ րույ թի պա րա գա յում հար կա դիր կա տար ման են թա-

կա են ներ պե տա կան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ նե րը և կա տա րո ղա կան թերթ 
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ան մի  ջա կա նո րեն տրվում է նշված վճիռ նե րի հի ման վրա, իսկ «օ տա րերկր յա պե տության 

ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ ներ և  ո րո շումն  եր» եզ րույ թի դեպ քում հար կա դիր 

կա տար ման են թա կա են ՀՀ դա տա րան նե րի կող մի ց օ տա րերկր յա պե տության ար բիտ-

րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը ճա նա չե լու 

վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տե րը, և կա տա րո ղա կան թերթ տրվում է ՀՀ ի րա վա սու դա-

տա րա նի կող մի ց կա յաց ված` ճա նաչ ման հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի հի ման 

վրա:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այն դեպ քում, 

երբ կա տար ման է ներ կա յաց վում ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճռի հի ման վրա տրված 

կա տա րո ղա կան թեր թը, այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կ տար վա ժամկ  ե տը պետք է 

հաշ վար կել սկսած այն օր վա նից, երբ կա յաց վել է ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճի ռը: 

Մինչ դեռ այն դեպ քում, երբ կա տար ման է ներ կա յաց վում օ տա րերկր յա պե տության ար-

բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը ճա նա-

չե լու վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տը, ա պա այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կ տար վա 

ժամկ  ե տը պետք է հաշ վար կել այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

30.04.2015թ.
36. Աի դա Նա զար յան v. ՀՀ ոս տի կա նության « Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նություն» ծա ռա յություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6199/05/13 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք խաչ մե  րու կից ա ռաջ գտնվող « Կանգ-գիծ» գծան շու մը հա տե լու, 

սա կայն (հե տիոտ նա յին ան ցու մը չհա տե լու) խաչ մե  րուկ մուտք չգոր ծե լու, այ սինքն՝ տվյ ալ 

ուղ ղությամբ խաչ մե  րու կի սահ մա նը չհա տե լու դեպ քում կա րող է ա ռա ջա նալ վար չա կան 

պա տաս խա նատ վություն` խաչ մե  րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, և

2) արդ յո՞ք երթ ևե կության մաս նա կի ցը կա րող է վար չա կան պա տաս խա նատ վության 

են թարկ վել խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, ե թե խախ տու մը հայտ-

նա բեր վել է տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով, և դրան ցով ար ձա նագր-

ված ի րա վի ճակ նե րի հա մար ճա նա պար հա յին երթ ևե կության անվ տան գության ա պա-

հով ման և կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված է ի րա վա չափ 

վար քա գիծ ընտ րե լու հնա րա վո րություն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Վար չա-

կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով 

նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման (զան ցան քի) օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է խաչ մե -

րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րը խախ տե լով, հետ ևա բար վկա յա կոչ ված ի րա վա խախտ ման 

հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վության են թար կե լու հա մար էա կան նշա նա կություն ու-

նի խաչ մե  րու կի սահ ման նե րի ո րո շու մը և խաչ մե  րու կի տա րած քի բնու թագ րու մը: Ըստ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կության մա սին» Վիեն նա յի 08.11.1968 

թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 1-ին հոդ վա ծի «ը» կե տով և « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կության 

անվ տան գության ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված «խաչ-

մե  րուկ» հաս կա ցության սահ մա նումն  ե րից հետ ևում է, որ խաչ մե  րու կը մի և նույն մա կար-

դա կի վրա ճա նա պարհ նե րի հատ ման, մի աց ման կամ ան ջատ ման տա րածքն է, իսկ դրա 

սահ ման նե րը ո րոշ վում են այն եր ևա կա յա կան գծե րով, ո րոն ցով մի ա նում են երթ ևե կե լի 

մա սե րի կո րա ցումն  ե րի հա կա դիր սկզբնա կե տե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ կա նո նա վոր խաչ մե  րու կում սո վո-

րա բար մայ թերն ընդ հատ վում են, և մայ թե րի ընդ հատ ման հատ վա ծում, որ պես կա նոն, 

ճա նա պար հը կո րաց վում է երթ ևե կե լի մասն ըն դար ձա կե լու և  ավ տո մե  քե նա նե րի մանև-

րը հեշ տաց նե լու հա մար: Խաչ մե  րու կի բնու թագ րում օգ տա գործ վող հա կա դիր մայ թե րի 

այդ կո րա ցու մով էլ, հաշ վի առ նե լով խաչ մե  րու կի կենտ րո նից ըն կած ա մե  նա մե ծ հե ռա-

վո րությու նը, ո րոշ վում է խաչ մե  րու կի սահ մա նը: Սա կայն ո րոշ ան կա նոն խաչ մե  րուկ նե-

րում (օ րի նակ T-աձև, Y-աձև) հնա րա վոր է մայ թեզ րի ընդ հատ ման և հետ ևա բար նաև՝ 

կո րաց ման բա ցա կա յություն: Այս դեպ քում խաչ մե  րու կի սահ մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
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գնա հատ մամբ պետք է ո րո շել՝ հաշ վի առ նե լով ճա նա պար հի երթ ևե կե լի մա սի հատ ման 

սահ ման նե րը: 

« Խաչ մե  րուկ» հաս կա ցության և խաչ մե  րու կի սահ ման նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված 

եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով « Կանգ-գիծ» գծանշ ման հատ ման 

ա ռանձ նա հատ կություն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Կանգ-գիծ» գծանշ ման 

հա տումն  ինք նին չի նշա նա կում, որ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը մուտք է գոր ծել խաչ մե -

րուկ, քա նի դեռ վեր ջինս չի հա տել խաչ մե  րու կի սահ մա նը: Այ սինքն՝ մի այն « Կանգ-գիծ» 

գծանշ ման հա տու մը դեռևս չի կա րող հա մար վել խաչ մե  րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րի 

խախ տում, քա նի որ խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի խախ տու մը դրսևոր վում է խաչ-

մե  րուկ մուտք գոր ծե լուց՝ խաչ մե  րու կի սահ մա նը հա տե լուց մի նչև խաչ մե  րու կի սահ ման-

նե րից դուրս գա լը՝ երթ ևե կության ըն թաց քում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող-

մի ց ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի X բաժ նով սահ ման ված կա նոն նե րը 

խախ տե լով:

Ինչ վե րա բե րում է ինք նին « Կանգ-գիծ» գծանշ ման հատ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի գնա հատ մամբ, ե թե տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը, հա տե լով « Կանգ-գիծ» գծան շու-

մը, դեռևս մուտք չի գոր ծել խաչ մե  րուկ, ա պա ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն-

նե րի 18-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րի խախտ մամբ պայ մա նա վոր ված կա րող 

է վրա հաս նել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վությու նը, ո րով սահ ման ված ի րա վա-

խախտ ման (տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց ճա նա պար հա յին նշան-

նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շումն  ե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը) օբ յեկ տիվ կողմն  

էա կա նո րեն տար բեր վում է նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված՝ խաչ մե  րուկ նե րի 

անց ման կա նոն նե րի խախտ ման զան ցան քի օբ յեկ տիվ կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կության մա սին» Վիեն նա յի 

08.11.1968 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 5-րդ, 6-րդ մա սե րով ամ րագր-

ված դրույթ նե րը հա մադրե լով ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի հետ, գտել 

է, որ ՀՀ ճա նա պար հա յին եր ևե կության կա նոն նե րի Ձև 2 « Ճա նա պար հա յին գծան շում-

ներ» բաժ նում նա խա տես ված 1.12 « Կանգ-գիծ» ճա նա պար հա յին հո րի զո նա կան գծանշ-

ման պա հան ջի խախ տու մը, ե թե տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը մուտք է գոր ծել խաչ մե  րուկ, 

ինք նըս տինք յան չի կա րող հիմք հան դի սա նալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դին 

խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի (ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի 93-

րդ կե տի) խախ տում վե րագ րե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա-

հատ մամբ խաչ մե  րուկ մուտք գոր ծած տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի հա մար սահ-

մա նե լով խաչ մե  րուկն ա զա տե լու պար տա կա նություն՝ օ րենս դի րը նպա տակ է ու նե ցել 

ա պա հո վե լու տրանս պոր տա յին բարձր թո ղու նա կություն և բա ցա ռե լու տրանս պոր տա-

յին խցա նումն  ե րը: Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ 

ճա նա պար հա յին երթ ևե կության ըն թաց քում հնա րա վոր են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դը, ել նե լով այդ պա հին երթ ևե կության ձևա վոր ված դի-

նա մի կ ի րա վի ճա կից, հար կադր ված լի նի ընտ րել ճա նա պար հա յին երթ ևե կությու նը կա-

նո նա կար գող ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված այլ վար քա գիծ, որն ուղղ ված կլի-

նի եր թե կության այլ մաս նա կից նե րի (այդ թվում նաև` հե տիոտ նե րի) անվ տան գության 

ա պա հով մա նը և վ թա րա յին ի րա վի ճակ նե րից խու սա փե լուն, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ 

ինչ պես խաչ մե  րու կում, այն պես էլ խաչ մե  րուկ չհան դի սա ցող ընդ հա նուր օգ տա գործ ման 

ճա նա պարհ նե րի հատ ման կամ ճյու ղա վոր ման դեպ քե րում: Ի վեր ջո, ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կությու նը կա նո նա կար գող ի րա վա կան ակ տե րի նպա տա կը հենց ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կության մաս նա կից նե րի անվ տան գության ա պա հո վումն  է, ճա նա պար հատ րանս-

պոր տա յին պա տա հար նե րի նա խա կան խու մը, դրանց ծան րության և հետ ևանք նե րի նվա-

զե ցու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե « Ճա նա պար հա յին երթ-

ևե կության անվ տան գության մա սին» ՀՀ օ րեն քով և (կամ) այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա-

խա տես ված է երթ ևե կության մաս նակ ցի հնա րա վոր այլ ի րա վա չափ վար քա գիծ (օ րի-

նակ՝ լու սա ցույ ցի թույ լատր ված լույ սի առ կա յությամբ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դը 

մուտք է գոր ծել խաչ մե  րուկ, սա կայն հար կադր ված կանգ է ա ռել երթ ևե կությու նը հան-

կար ծա կի խո չըն դո տող հան գա ման քի պատ ճա ռով), ա պա վար չա կան պա տաս խա նատ-

վության հար ցը լու ծե լիս հարկ է պար զել՝ արդ յո՞ք ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության 

կա նոն նե րով նա խա տես ված այլ կա նո նով ղե կա վար վե լիս տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա-



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

lxxxi

րոր դը նպա տակ չի հե տապն դել խու սա փե լու ի րա կան վթա րա յին ի րա վի ճակ ստեղ ծե լուց 

կամ եր թե ևե կության այլ մաս նա կից նե րին սպառ նա ցող վտան գից զերծ մն ա լուն: 

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա-

յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի, 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը եզ րա կաց րել է, որ նշված օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը 

հա մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է ի րա վա խախտ ման փաս տը, ե թե տե սան-

յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 

մի ջև առ կա է ակն հայտ հա մընկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած չի հա րու ցում: Այլ կերպ ա սած՝ 

տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վության են-

թար կե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար-

քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նության կաս կած չհա րու ցե լը:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով տե-

սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ-

ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա վա խախտ ման հատ-

կա նիշ նե րի պարզ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 

առ կա է ճա նա պար հա յին երթ ևե կության անվ տան գության ա պա հով ման և կազ մա-

կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վա չափ վար քա գիծ ընտ րե-

լու վա րոր դի հնա րա վո րությու նը, տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դին վար չա կան պա-

տաս խա նատ վության են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ մա նի՝ տե սան յու թում կամ 

լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ-

նե րի հա մա պա տաս խա նության կաս կած չհա րու ցե լու մա սին խոսք լի նել չի կա րող, ե թե 

ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույ ցը (տե սան յու թը կամ լու սան կա րը) հնա րա վո-

րություն չի տա լիս հաշ վի առ նել դրա նում ար ձա նագր ված ի րա վի ճա կում գտնվող երթ-

ևե կության մյուս մաս նա կից նե րի՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի և հե տիոտ-

նե րի դրսևո րած վար քա գի ծը, քա նի որ ա ռանց ստեղծ ված ի րա վի ճա կում երթ ևե կության 

մյուս մաս նա կից նե րի վար քա գի ծը հաշ վի առ նե լու՝ հնա րա վոր չէ պար զել՝ արդ յոք վա-

րոր դի դրսևո րած ա րար քը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել երթ ևե կության անվ տան գությունն 

ա պա հո վե լու, վթա րա յին ի րա վի ճա կը նա խա կան խե լու անհ րա ժեշ տությամբ, այ սինքն՝ 

արդ յո՞ք վա րոր դը տվյ ալ դեպ քում չի ընտ րել ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն-

նե րում սահ ման վա ծից տար բեր վող՝ ճա նա պար հա յին երթ ևե կության անվ տան գության 

ա պա հով ման և կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված այլ ի րա-

վա չափ վար քա գիծ:

17.07.2015թ.
37. Սամ վել Ղու կե յան v. ՀՀ ոս տի կա նության « Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նություն» ծա ռա յություն, եր րորդ անձ «Եր ևա նի է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ, 

վարչ. գործ թիվ ՎԴ/2602/05/14 

Խն դիր. Արդ յո՞ք իր աշ խա տան քա յին պար տա կա նություն նե րը կա տա րող սուբ յեկ-

տը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վության, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության 

տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցը վա րում է ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ-

տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վության պար տա-

դիր ա պա հո վագ րության գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե նա լու:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ավ տոտ-

րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վության պար տա-

դիր ա պա հո վագ րության մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը հստակ և  ոչ եր կի մաստ ձևով 

սահ մա նել է, որ բա ցի օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռություն նե րից՝ յու րա քանչ յուր ոք սե-

փա կա նության ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող կամ ֆի նան սա կան վար ձա կա լության (լի-

զին գի) պայ մա նագ րով ի րեն տրա մադր ված, Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում հաշ-

վառ ված յու րա քանչ յուր ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար պար տա վոր է մշտա պես 

ու նե նալ ավ տոտ րանս պոր տա յին  մի  ջո ցի հա մար կնքված և գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր: 

Այս պի սով, օ րենս դի րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում հաշ վառ ված յու րա քանչ յուր 

Էջ 
369-375
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ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի և վար ձա կալ նե րի հա մար սահ-

մա նել է պար տա կա նություն` մշտա պես ու նե նալ ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար 

կնքված և գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր, մի ա ժա մա նակ օ րենս դի րը վե րը նշված պար տա-

կա նությու նը չկա տա րե լու հա մար ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե-

րի և վար ձա կալ նե րի հա մար նա խա տե սել է ան բա րեն պաստ ի րա վա կան հետ ևանք ներ, 

մաս նա վո րա պես` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ մա նե լով, որ ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց 

բխող պա տաս խա նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության գոր ծող պայ մա նա գիր 

չու նե նա լը, ո րը տևել է ա վե լի քան տասն օր` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում յու-

րա քանչ յուր տասն օր վա հա մար` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա-

տի կի չա փով, սա կայն յու րա քանչ յուր տար վա հա մար` ոչ ա վե լի, քան սահ ման ված նվա-

զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

«Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ-

վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը նա խա տե-

սել է նաև ար գե լող նորմ՝ սահ մա նե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ընդ հա նուր 

օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով ար գել վում է ավ տոտ րանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի վա րու մը, ե թե առ կա չէ այն վա րե լու պա հին գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր: Այս պի-

սով, օ րենս դիրն ար գե լել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ընդ հա նուր օգ տա գործ-

ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով վա րել ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց ներ, ե թե 

առ կա չէ դրանք վա րե լու պա հին գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր, մի ա ժա մա նակ օ րենս դի-

րը վե րը նշված ար գել քը չպահ պա նե լու հա մար նա խա տե սել է ան բա րեն պաստ ի րա վա-

կան հետ ևանք ներ, մաս նա վո րա պես` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում սահ մա նե լով, որ ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 

պա տաս խա նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե-

նա լու` Հա յաս տա նի Հան րա պե տության տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո-

բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լը՝ ա ռա ջաց նում է տու գան քի 

նշա նա կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծության արդ յուն քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն հետ ևության, որ օ րենս դի րը Վար չա կան ի րա վա-

խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րում նա-

խա տե սել է տար բեր զան ցա կազ մե ր: Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցա կազ մե  րի օբ յեկ-

տը և սուբ յեկ տիվ կող մը նույ նա կան են: Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ 

ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում նա խա տես ված զան ցա կազ մե  րի օբ-

յեկ տը` հա սա րա կա կան հա րա բե րություն նե րը, ո րոնք ոտ նա հար վում են ի րա վա խախ տի 

կող մի ց` ճա նա պար հա յին երթ ևե կության ո լոր տում ա ռա ջա ցող հա սա րա կա կան հա րա-

բե րություն ներն են, իսկ զան ցա կազ մե  րի սուբ յեկ տիվ կող մը` ի րա վա խախ տի հո գե բա-

նա կան վե րա բեր մուն քը հա կաի րա վա կան ա րար քի նկատ մամբ, կա րող է ար տա հայտ վել 

մե ղ քի եր կու ձևով էլ, ինչ պես դի տա վո րության, այն պես էլ անզ գու շության ձևե րով:

Սա կայն, մի ա ժա մա նակ, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում ամ րագր ված զան ցա կազ մե  րի օբ յեկ-

տիվ կող մը և սուբ յեկտ նե րը տար բեր են:

Ե թե Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը` ոչ ի րա վա չափ ա րար քի 

ար տա քին կող մը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ կամ վար ձա կա լի ա վե լի 

քան տասն օր տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վության պար տա դիր ա պա հո վագ րության գոր-

ծող պայ մա նա գիր չու նե նալն է, ա պա Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը` 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տության տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա-

յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րելն է` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա-

յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու:

Ինչ վե րա բե րում է վե րը նշված զան ցա կազ մե  րի սուբ յեկտ նե րին, ա պա ե թե Վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 

նա խա տես ված զան ցա կազ մի  սուբ յեկ տը` հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր ա րար քը կա տա-
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րած ան ձը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը կամ վար ձա կալն է, ա պա Վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 

նա խա տես ված զան ցա կազ մի  սուբ յեկ տը` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա-

մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րող 

անձն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցության, որ ա ռանց տվյ ալ տրանս-

պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տության տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա-

պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րելն ար գել վում է, և տվյ  ալ ար գել քը խախ տած 

սուբ յեկ տի հա մար նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վություն: Ընդ ո րում, 

պա տաս խա նատ վությու նը վրա է հաս նում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար, 

հետ ևա բար, ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը կնքված չլի նե լու պատ ճառ նե րը, վա րոր դի` տվյ ալ 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը չլի նե լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև վա րոր-

դի կող մի ց աշ խա տան քա յին պար տա կա նություն նե րի կա տա րու մը չեն կա րող դիտ վել 

պա տաս խա նատ վությու նը բա ցա ռող հան գա մանք ներ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր-

քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծության արդ յուն քում ար ձա նագ րել է, որ նշված 

հոդ վա ծի զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տության տա րած քում 

ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո-

ցը վա րելն է` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ 

պայ մա նա գիր ու նե նա լու, այ սինքն` պա տաս խա նատ վությու նը վրա է հաս նում տրանս-

պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար, հետ ևա բար ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը կնքված չլի նե լու 

պատ ճառ նե րը, ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին պար տա կա նություն նե րի կա տա րու մը չեն 

կա րող դիտ վել պա տաս խա նատ վությու նը բա ցա ռող հան գա մանք: 

27.11.2015թ.
38. Ար ման Մար տի րոս յան v. ՀՀ ոս տի կա նության « Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նություն» ծա ռա յություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/1091/05/14 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն ի րա վա կան 

հար ցին, թե արդ յոք « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա-

բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե-

րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շրջա նակ նե րում տե սան յու թը կամ լու սան կա րը բա վա րար 

են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տը հաս տատ ված հա մա-

րե լու և նույն հոդ վա ծի սանկ ցիա յի կի րառ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վություն կի-

րա ռե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ 

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա-

րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար վար-

չա կան պա տաս խա նատ վություն նա խա տե սել է մի այն այն դեպ քե րում, երբ կան գա ռի և 

(կամ) կա յան ման կա նոն նե րի խախ տու մով կան գառ կամ կա յա նում կա տա րե լու անհ րա-

ժեշ տությու նը պայ մա նա վոր ված չէ՝ 

1. տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան վի ճա կի հետ, կամ

2.  վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ:

Այլ կերպ ա սած՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 

124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման դեպ քի 

(զան ցան քի) առ կա յության հա մար անհ րա ժեշտ է տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ-

նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու, ինչ պես նաև կան գա-

ռի և (կամ) կա յան ման կա նո նի խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ 

վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու փաս տե րի մի ա ժա-

մա նակյ  ա առ կա յությու նը: Այ սինքն՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց 

կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու փաս տի առ կա յության պար զումն 

ինք նին բա վա րար չէ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

Էջ 
376-384
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րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով նա խա տես ված սանկ ցիան կի րա ռե լու հա մար, այլ նշված հոդ-

վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը 

քննող վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) հիշ յալ փաս տը պար զե լու հետ մի ա-

ժա մա նակ պետք է պար զի նաև` արդ յոք տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող-

մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը կապ ված չէ տրանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ և դրա նից 

հե տո մի այն գոր ծով կա յաց նի հա մա պա տաս խան ո րո շում:

Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է « Տե սան կա րա հա նող 

կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կության 

կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ-

թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդ ված նե րի 

վե րա բեր յալ Աի դա Նա զար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հա յին ոս տի-

կա նու թյու ն» ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/6199/05/13 վար չա կան գոր ծով 30.04.2015 թվա կա-

նին կա յաց րած ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ար տա հայ տած այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 

որ վկա յա կոչ ված օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են 

պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է ի րա վա խախտ ման փաս տը, ե թե տե սան յու թում կամ լու-

սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի մի ջև առ կա է 

ակն հայտ հա մընկ նում, ո րը   որ ևէ կաս կած   չի   հա րու ցում: Այլ կերպ ա սած՝ տե սան կա-

րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե-

կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վության են թար կե լու 

անհ րա ժեշտ պայ ման է տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա-

վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նության կաս կած չհա րու ցե լը:

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-

քե րով հայտ նա բեր ված` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 

124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տի 

ա պա ցուց ման հիմն  ախնդրին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 

սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման գլխա վոր 

ա ռանձ նա հատ կությունն այն է, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե-

րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա-

բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա վա խախտ ման 

փաս տը հա մար վում է հաս տատ ված, ե թե տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված 

ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի մի ջև առ կա է ակն հայտ հա մընկ նում, ո րը 

որ ևէ կաս կած չի հա րու ցում: Նշ ված հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ օ րենս դի րը տե-

սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար-

չա կան վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է մի այն եր կու փուլ՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա-

նիշ նե րի պարզ ման (հա րուց ման) և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման (եզ րա փա կիչ) փու լե-

րը: Նշ ված վար չա կան վա րույ թում ըն թա ցիկ փու լի բա ցա ռու մը պայ մա նա վոր ված է այն 

հան գա ման քով, որ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա-

խախտ ման հատ կա նիշ նե րի ակն հայտ հա մընկն ման, այդ հա մընկ ման վե րա բեր յալ որ ևէ 

կաս կա ծի կամ վե րա պահ ման բա ցա կա յության պայ ման նե րում հաս տատ վում է ի րա վա-

խախտ ման փաս տը, և բա ցա կա յում է նաև ի րա վա խախտ ման հետ կապ ված այլ հան գա-

մանք նե րի պարզ ման, հետ ևա բար նաև՝ ըն թա ցիկ փու լի անհ րա ժեշ տությու նը:

Մինչ դեռ ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 

սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով որ ևէ ի րա վա կար գա վո րում նա խա տես ված չէ այն դեպ քե րի 

հա մար, երբ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի 

և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նությու նը կաս կած է հա րու ցում, 

ինչն անհ րա ժեշ տություն է ա ռա ջաց նում պար զե լու կան գառ կա տա րե լու անհ րա ժեշ-

տությու նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող-

ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված լի նե լու հան գա ման քը: Օ րենսդրա կան հա մա պա տաս խան 
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կար գա վոր ման բա ցա կա յության պա րա գա յում վար չա կան մար մի  նը զրկված է այդ կաս-

կա ծը փա րա տե լու նպա տա կով ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու և դրանք գնա հա տե լու հնա-

րա վո րությու նից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ տե սան յու թում կամ լու սան-

կա րում ամ րագր ված Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ա րար քը կա րող է խախ տում 

ո րակ վել մի այն այն դեպ քում, երբ վար չա րա րության արդ յուն քում կբա ցառ վեն նույն 

ի րա վա նոր մում թվարկ ված՝ կան գա ռի անհ րա ժեշ տությու նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

տեխ նի կա կան վի ճա կով կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ մա-

նա վոր ված լի նե լու հան գա մանք նե րը: Ընդ ո րում, նշված հան գա մանք նե րը են թա կա են 

պարզ ման մի նչև վար չա կան մարմն  ի կող մի ց վար չա կան պա տաս խա նատ վության մա-

սին ո րո շում կա յաց նե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված 

ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի վե րա բեր-

յալ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով հա մա պա տաս-

խան կար գա վո րումն  ե րի բա ցա կա յության պայ ման նե րում այդ դեպ քե րով վար չա կան 

վա րույթ նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

« Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ-

վա ծով և 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ամ րագր ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու-

ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե-

րով կա տար ված, տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 

ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա-

նաց վող ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը սահ ման վում 

են « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, իսկ այդ օ րեն քով 

չկար գա վոր ված հա րա բե րություն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են « Վար չա րա րության հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցուց ման պար տա-

կա նություն նե րը վա րույ թի մաս նակ ցի և վար չա կան մարմն  ի կող մի ց կա րող են կա-

տար վել մի այն այն դեպ քում, երբ վար չա րա րությունն ի րա կա նաց վի ըն թա ցիկ փու լով, 

մի նչ դեռ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա-

նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա-

կա նաց վող վար չա կան վա րույ թում ըն թա ցիկ փու լը բա ցա կա յում է, ինչն օբ յեկ տի վո րեն 

բա ցա ռում է կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նո նի խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու 

փաս տե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յությու նը վար չա կան մարմն  ի (պաշ տո նա տար ան ձի) 

կող մի ց պար զե լու հնա րա վո րությու նը:

Վե րոգր յալ վեր լու ծություն նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ-

րա կա ցության, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ 

հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տը կա րող 

է հաս տատ վել կամ հերք վել բա ցա ռա պես « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով, այդ թվում՝ վար չա րա րության հիմ-

նա րար սկզբունք նե րի պահ պան մամբ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց ված վար-

չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լով, քա նի որ 

մի այն այդ փու լում է հնա րա վոր ձեռք բե րել տե ղե կություն ներ և  ա պա ցույց ներ կան գառ 

կա տա րե լու անհ րա ժեշ տության հան գա մանք նե րի, մաս նա վո րա պես` կան գա ռի կա նոն-

նե րը խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան ան սար քության կամ վա րոր դի 

կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու վե րա բեր յալ:

Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է նաև « Հար կադր ված կան-

գառ» հաս կա ցությա նը, մաս նա վո րա պես, նշե լով, որ « Հար կադր ված կան գառ» հաս-

կա ցության սահ մա նու մը տրված է « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կության անվ տան գության 
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ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում, ո րից հետ ևում է, որ հար կադր ված 

կան գա ռը տրանս պոր տա յին մի  ջոցն ան շարժ վի ճա կի բե րելն է՝ պայ մա նա վոր ված 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ան սար քության, վա րոր դի (ուղ ևո րի) ֆի զի կա կան և (կամ) հո-

գե կան վի ճա կով և (կամ) բե ռի փո խադր ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած վտան գի կամ խո-

չըն դո տի պատ ճա ռով: Ընդ ո րում, կան գա ռի հա մար օ րենսդրությամբ սահ ման ված կա-

նոն նե րը չեն տա րած վում հար կադր ված կան գա ռի դեպ քե րի վրա, իսկ ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կության կա նոն նե րով սահ ման ված է ար գել ված վայ րե րում հար կադր ված կան գա-

ռի դեպ քում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը մի աց րած լի նե-

լու պա հանջ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հար կադր ված կան գա ռի դեպ քում տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը մի աց րած լի նե լու՝ ՀՀ կա ռա վա րության 

28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության ճա նա պար հա յին երթ ևե կության կա նոն նե րի 22-րդ կե տի 2-րդ  են թա կե տով սահ-

ման ված պա հան ջը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց չկա տա րե լը մի ան շա նակ 

չի կա րող հիմն  ա վո րել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 

124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման առ կա յությու նը, քա նի 

որ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը չմի աց նե լը դեռևս չի բա-

ցա ռում տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման 

կա նոն նե րի խախտ ման՝ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան վի ճա կով, կամ վա րոր-

դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ մա նա վոր ված լի նե լու հան գա ման քը:

27.11.2015թ.
39. Հով հան նես Հով հան նիս յան v. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րություն, վարչ. 

գործ թիվ ՎԴ/5166/05/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք ստու գումն  եր ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան-

քին խո չըն դո տե լու ի րա վա խախ տումն  առ կա է այն պայ ման նե րում, երբ ի րա վա սու պե-

տա կան մարմն  ի հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մոտ ի րա կա-

նաց վել է նրա գոր ծու նեության ու սումն  ա սի րություն։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդրա-

դառ նա լով վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի ի րա վա-

կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 

որ օ րենս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում հստակ 

սահ մա նել է այդ վա րույ թի խնդիր նե րը։ Դ րան ցից են յու րա քանչ յուր գոր ծի հան գա-

մանք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող մա նիո րեն, լրիվ և  օբ յեկ տի վո րեն պար զե լը, գործն 

օ րենսդրությա նը ճիշտ հա մա պա տաս խան լու ծե լը։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, 

որ վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի խնդիր ներն ի րա-

կա նաց վում են նաև գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կություն ու նե ցող փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման մի  ջո ցով, որն իր մե ջ նե րա ռում է նաև ա պա ցույց նե րի 

բա ցա հայ տու մը, հա վա քագ րու մը և դրանց պատ շաճ ձևա կեր պու մը։ Այս պի սով, օ րենս-

դի րը մի ան շա նակ պար տա վո րեց նում է վար չա կան մարմն  ին պար զել գոր ծի փաս տա կան 

հան գա մանք նե րը և բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կել դրանք։ Վար չա կան 

մար մի նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով պետք է պար զի այն բո լոր փաս տա կան հան գա-

մանք նե րը, ո րոնք, ըստ հա մա պա տաս խան օ րեն քի, անհ րա ժեշտ են կոնկ րետ վար չա կան 

ակտն ըն դու նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-

շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննե լիս հա մա պա տաս խան 

վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդ յոք 

վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, և  արդ յոք ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ։ Նշ ված 

հար ցե րը պար զե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պետք է վար-

չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի հա մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ գնա հա տի գոր ծով 

ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը՝ ղե կա վար վե լով օ րեն քով (տե՛ս, Սու  րեն Սի մոն յանն ընդ դեմ 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4842/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա վա-

Էջ 
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խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծը վար չա կան պա տաս խա-

նատ վություն է նա խա տե սում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մի ն նե րի աշ-

խա տան քին խո չըն դո տե լու հա մար, ո րը կա րող է դրսևոր վել հետև յալ ա րարք նե րից որ ևէ 

մե  կի կա տար մամբ.

- իր լիա զո րություն նե րի շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա-

սությամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստու գում 

ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի օ րի նա կան պա հանջ նե րը չկա տա րե լը,

- տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նում իր լիա զո րություն նե րի 

շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սությամբ օժտ ված պե տա կան մարմ-

նի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի 

մուտք գոր ծելն ար գե լե լը,

- ստուգ ման նպա տակ նե րին ան մի  ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տաթղ թեր, տվյ ալ ներ 

և  այլ տե ղե կություն ներ իր լիա զո րություն նե րի շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց-

նե լու ի րա վա սությամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով 

ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին չտրա մադրե լը, 

- կա պա րակնք ված կամ այլ կերպ կնքված տա րածք նե րի կամ գույ քի պահ պա-

նությու նը չա պա հո վե լը,

- օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ըն թաց քին այլ 

կերպ խո չըն դո տե լը։

Փաս տո րեն, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-

բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի բո վան դա կությու նից բխում է, որ 

նշված հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վությու նը կա րող է վրա 

հաս նել մի այն այն դեպ քում, երբ ան ձը, կա տա րե լով վե րոգր յալ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կը, 

խո չըն դո տում է ստու գումն  եր ի րա կա նաց նող ի րա վա սու պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա-

տան քին։ Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախտ-

ման առ կա յության փաս տը բա ցա հայ տե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը նախ ևա ռաջ 

պետք է պար զի, թե արդ յոք տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մոտ օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով ստու գում ի րա կա նաց վել է, թե` ոչ։ Այ նու հետև հա մա պա տաս խան վար չա կան մար-

մի  նը պետք է պար զի ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին խո չըն դո տե լու 

փաս տի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տում-

նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա-

խախտ ման փաս տը կա րող է առ կա լի նել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ-

կա յության դեպ քում.

ա) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ստու գումն  եր ի րա-

կա նաց նե լու ի րա վա սությամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա-

րագ րով ի րա կա նաց վում է ստու գում,

բ) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե ղա նակ նե-

րից որ ևէ մե  կով խո չըն դո տում է ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի աշ-

խա տան քին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը « Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում 

ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քում սահ մա նել է ստուգ-

ման և  ու սումն  ա սի րության` որ պես ա ռան ձին և  ի րա րից տար բեր վող ըն թա ցա կար գե րի 

բո վան դա կությու նը և  ա ռանձ նա հատ կություն նե րը։ Այս պես, ըստ « Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տությու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի` ստու գումն  ի րե նից ներ կա յաց նում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած 

հաշ վետ վություն նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տության օ րենսդրությամբ նա խա տես ված 

հայ տա րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված հաշ-

վարկ նե րի, ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի (…) ար ժա նա հա վա տությու նը և 

վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեության հա մա պա տաս խա նությունն օ րենք նե րի 

և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին պար զե լուն ուղղ ված և  օ րեն քի հի ման վրա 

ի րա կա նաց վող ըն թա ցա կարգ։ Իսկ ու սումն  ա սի րությու նը ստու գումն  ի րա կա նաց նող 

մարմն  ի կող մի ց ստու գող մարմն  ում տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ֆի նան սա կան ու փաս-

տա ցի գոր ծու նեության վի ճա կը` վեր ջի նիս ներ կա յաց րած հաշ վա պա հա կան հաշ վեկշ-
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ռի, ֆի նան սա կան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տության օ րենսդրությամբ սահ ման ված այլ 

հաշ վետ վություն նե րի հի ման վրա, պար զա բա նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող ներ քին 

ըն թա ցա կարգ է։ Որ պես բա ցա ռություն` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ստու գում-

նե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 8-րդ 

պար բե րությամբ սահ ման վում է, որ հսկիչ գնումն  ե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ևս 

հար կա յին մար մի ն նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել ու սումն  ա սի րություն ներ։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ստու գումն  օ րեն քի հի ման 

վրա ի րա կա նաց վող ըն թա ցա կարգ է, որն ուղղ ված է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ-

կա յաց րած հաշ վետ վության ար ժա նա հա վա տությու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա-

ցի գոր ծու նեության հա մա պա տաս խա նությունն օ րենք նե րի և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի 

պա հանջ նե րին պար զե լուն։ Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, 

որ ու սումն  ա սի րությու նը, որ պես ա ռան ձին ըն թա ցա կարգ, հե տապն դում է այլ նպա-

տակ, մաս նա վո րա պես` ու սումն  ա սի րությու նը ներ քին ըն թա ցա կարգ է, որն ի րա կա նաց-

վում է ստու գումն  ի րա կա նաց նող մարմն  ի կող մի ց ստու գող մարմն  ում տնտե սա վա րող 

սուբ յեկ տի ֆի նան սա կան ու փաս տա ցի գոր ծու նեության վի ճա կը պար զա բա նե լու նպա-

տա կով, իսկ որ պես բա ցա ռություն` օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ ստու գող մար մի նն ու-

սումն  ա սի րություն կա րող է ի րա կա նաց նել նաև հսկիչ գնումն  ե րի ի րա կա նաց ման նպա-

տա կով։

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի և նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ-

նե լով, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ստու գու մը և  ու սումն  ա սի րությու նը տար բեր 

ի րա վա կան ըն թա ցա կար գեր են, հան գել է այն եզ րա կա ցության, որ Վար չա կան ի րա-

վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար-

չա կան պա տաս խա նատ վությու նը կա րող է վրա հաս նել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ 

տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե-

լու ի րա վա սությամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով 

ի րա կա նաց վել է ստու գում, և տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա-

կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-

ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կով խո չըն դո տել է ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 

ան ձի աշ խա տան քին։ Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րը նշված 

հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված զան ցա կազմն  առ կա չէ, և, հա մա պա տաս խա-

նա բար, դրա նով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վության մի  ջո ցը չի կա րող 

կի րառ վել այն դեպ քում, երբ տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում 

ի րա կա նաց վել է ու սումն  ա սի րություն։

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ

30.04.2015թ.
40. Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջեհ v. ՀՀ ոս տի կա նության անձ նագ րա յին և վի զա-

նե րի վար չություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6781/05/12 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի է օ տա րերկ րա ցուն կա ցության կար գա վի ճակ տա լու վե րա բեր յալ 

վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ,

2) արդ յո՞ք վար չա կան ակ տը, ո րը չի պա րու նա կում բո լոր էա կան փաս տա կան հան-

գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել նման բո վան դա կությամբ վար չա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար, սա կայն չի խախ տում շա հագր գիռ ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք-

նե րը և  ա զա տություն նե րը, մի ան շա նակ են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ կա ռա-

վա րության 07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ ված 

կար գի 1-ին կե տի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու-

նում օ տա րերկ րա ցուն կա ցության կար գա վի ճակ տա լու և  այն մե ր ժե լու ի րա վա սությու նը 

վե րա պահ ված է ՀՀ ոս տի կա նության անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չությա նը: Օ րենս-

դի րը «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն հիմ-

քե րը, ո րոնց առ կա յության պայ ման նե րում ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը կա րող է կա-
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ցության կար գա վի ճակ տա լը մե ր ժել: Օ տա րերկ րա ցու կա ցության կար գա վի ճակ տա լը 

մե ր ժե լու հիմ քե րից են նաև «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի «զ» 

կե տում օ րենսդրի կող մի ց սահ ման ված հետև յալ հիմ քե րը՝ ե թե կա ցության կար գա վի ճակ 

հայ ցողն իր մա սին ներ կա յաց րել է կեղծ տե ղե կություն ներ կամ չի ներ կա յաց րել անհ րա-

ժեշտ փաս տաթղ թե րը կամ գո յություն ու նեն տվյ ալ ներ այն մա սին, որ նրա գտնվե լը Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ու նի այլ նպա տակ, քան հայ տա րար վա ծը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դիրն «Ազ գա յին անվ տան գության 

մար մի ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի «ժե» կե տով ազ գա յին անվ տան գության 

մար մի ն նե րի հա մար սահ մա նել է օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տության տա րածք մուտք գոր ծե լուն ու նրա սահ ման նե րից դուրս գա լուն, ինչ-

պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում գտնվե լու ռե ժի մի ն վե րա բե րող հար ցե րի 

լուծ մա նը մաս նակ ցե լու պար տա կա նություն: Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ան ձին 

կա ցության կար գա վի ճակ տա լու ի րա վա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում է նաև ՀՀ կա-

ռա վա րությանն ա ռըն թեր ազ գա յին անվ տան գության ծա ռա յությու նը, որն ան ձին կա-

ցության կար գա վի ճակ տա լու կամ այն մե ր ժե լու ըն թաց քում պար տա վոր է կա ցության 

կար գա վի ճակ հայ ցո ղի վե րա բեր յալ հայտ նել դիր քո րո շում:

ՀՀ կա ռա վա րության 07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված 

ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ թեև Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում օ տա րերկ րա ցուն կա ցության 

կար գա վի ճակ տա լու գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում է նաև ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն-

թեր ազ գա յին անվ տան գության ծա ռա յությու նը, սա կայն նման կար գա վի ճակ տա լու կամ 

նման կար գա վի ճա կի տա լը մե ր ժե լու ի րա վա սությու նը վե րա պահ ված է ՀՀ ոս տի կա-

նության անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չությա նը, որն էլ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

ըն դու նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ րագր ված ի րա վա կար գա-

վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ 

« Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը 

հատ կա պես այն հա րա բե րություն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար գա վո րու մը չեն ստա ցել 

հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության մի  ջազ գա յին պայ մա նագ-

րե րում։ «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի ա ռանձ նա-

հատ կություն նե րը սահ ման վում են նշված օ րեն քով, հետ ևա բար « Վար չա րա րության հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ընդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի 

են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րություն նե րի նկատ մամբ մի այն «Օ տա րերկ րա ցի նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հաշ վառ մամբ, 

այլ խոս քով՝ «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա-

նաց ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րություն նե րի մա սով, ո րոնք 

«Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված են մա սամբ կամ առ հա-

սա րակ կար գա վոր ված չեն։ 

Այս պի սով, ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում օ տա րերկ րա ցուն կա ցության կար գա վի-

ճակ տա լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման կար գը և  ա ռանձ նա հատ-

կություն նե րը կար գա վոր վում են «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Միա ժա-

մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ «Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 

սահ ման ված չէ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տի հիմն  ա վոր մա նը 

վե րա բե րող որ ևէ ա ռանձ նա հատ կություն, ին չը նշա նա կում է, որ գրա վոր վար չա կան ակ-

տի հիմն  ա վոր ման պա հան ջի վե րա բեր յալ կի րա ռե լի է « Վար չա րա րության հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը « Վար չա րա րության հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 57-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, 

որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ի րա վա կան հա մա կար գում գրա վոր կամ գրա վոր 

հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը պետք է հիմն  ա վոր ված լի նեն. վար չա կան ակ տի հիմ-

նա վո րումն  ե րում պետք է ան պայ ման նշվեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու-

նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի  նը 

վար չա կան ակտն ըն դու նե լիս պար տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս-

տա կան հան գա մանք նե րը և  ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել տվյ ալ 
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վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան 

ակ տը հիմն  ա վո րե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության սահ մա նու մը նպա տակ է 

հե տապն դում ա պա հո վել վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վունք-

նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նությու նը: Ն ման եզ-

րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադրության 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա-

յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով սահ ման ված պաշտ պա նության մի  ջոց նե րը 

պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, և թե՛ ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, մաս նա վո-

րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նության մի  ջոց նե րից օգտ վե լը չպետք է ան հիմն  խո-

չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղություն նե րով կամ ան գոր ծությամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդրա դար ձել է վար-

չա կան ակ տի հիմն  ա վոր վա ծության հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ օ րենսդրի կող մի ց վար-

չա կան ակ տի հիմն  ա վո րում պա րու նա կե լու պա հանջն ինք նան պա տակ չէ, այն հնա րա-

վո րություն է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար չա կան 

ակ տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով՝ գործ նա կա նում 

ի րաց նել ի րենց արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նության և դա տա րան դի մե  լու հիմ-

նա րար ի րա վունք նե րը: Միա ժա մա նակ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ըն դուն ված հիմն  ա-

վոր ված վար չա կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո րություն է տա լիս վար չա-

կան բո ղո քը քննար կող վար չա կան մարմն  ին կամ այն քննող դա տա րա նին պար զե լու 

այն փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան 

մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ ար դա-

րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո-

վող ծա ռա յու թյան թիվ ՎԴ/03/2127/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի 

հիմն  ա վո րումն  ե րում պետք է ան պայ ման նշվեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն 

ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան հիմ քե րը: Օ րենսդրի կող մի ց սահ ման ված՝ վար-

չա կան ակ տում բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը նշե լու վար չա կան մարմ-

նի պար տա կա նությունն ինք նան պա տակ չէ, քա նի որ ի րա վա կան նոր մում ամ րագր ված 

ի րա վա կան հետ ևանք ներն ան ձի նկատ մամբ կի րա ռե լու նա խա պայ ման է հան դի սա նում 

ի րա վա կան նոր մում առ կա փաս տա կազ մի  առ կա յության բա ցա հայ տու մը: Ի րա վա կան 

նոր մե  րում օ րենս դիրն ամ րագ րում է ո րո շա կի փաս տա կազ մե ր, ո րոնց գործ նա կա նում 

առ կա յությունն է մի այն ան ձանց հա մար կոնկ րետ գոր ծով ա ռա ջաց նում օ րեն քով սահ-

ման ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նն ի րա վա սու է ըն դու-

նե լու վար չա կան ակտ, ո րով ի րա վա կան նոր մում ամ րագր ված ի րա վա կան հետ ևանք-

նե րը կի րառ վում են կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ, ե թե առ կա է օ րեն քում նկա րագր ված 

փաս տա կազ մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության 

ի րա վա կան հիմ քե րը սահ ման վում են նյու թա կան և  ըն թա ցա կար գա յին ի րա վա կան նոր-

մե  րում: Ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը պետք է հա մա պա տաս խա նի իր նկատ մամբ կի-

րա ռե լի բո լոր նյու թա կան և  ըն թա ցա կար գա յին ի րա վա կան նոր մե  րին: Վար չա կան դա-

տա րա նը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փությունն ստու գե լիս պետք է պար զի` արդ յոք 

տվյ ալ վար չա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է օ րենսդրի կող մի ց սահ մա նած վար-

չա կան ակ տի նյու թա կան ի րա վա չա փությա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այ սինքն` 

հա մա պա տաս խա նում է նյու թա կան ի րա վա կան նոր մե  րին, թե` ոչ և պետք է պար զի 

նաև` արդ յոք տվյ ալ վար չա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է օ րենսդրի կող մի ց սահ-

մա նած վար չա կան ակ տի ձևա կան ի րա վա չա փությա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, 

այ սինքն` հա մա պա տաս խա նում է ըն թա ցա կար գա յին նոր մե  րին, թե` ոչ: Այս պի սով, Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի տար բե րություն նյու թա կան ի րա վուն քի պա հանջ նե րի 

խախտ ման, ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի խախ տու մը մի շտ չէ, որ պետք է ան վե րա-

պա հո րեն հան գեց նի վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը` հետև յալ պատ ճա ռա բա նությամբ. 

թեև ի րա վա կան պե տության պայ ման նե րում մաս նա վոր ան ձանց առնչ վող վար չա կան 

մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող գոր ծու նեության ի րա վա չա փության մի ակ չա փա-

նի շը նյու թա կան ի րա վուն քը չէ, և վար չա կան մարմն  ի գոր ծու նեությու նը նաև պետք է 

հա մա պա տաս խա նի օ րենսդրի կող մի ց սահ ման ված ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րին, 

սա կայն մի ա ժա մա նակ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

ու նեն օ ժան դակ գոր ծա ռույթ: Ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի օ ժան դակ գոր ծա ռույ թի 
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ի րա վա կան բնույթն այն է, որ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րին հետ ևե լու նպա տակն 

ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նելն ու շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի գործ նա կա նում 

արդ յու նա վետ պաշտ պա նությունն ա պա հո վելն է, և  այն ի րա վա հա րա բե րություն նե րում 

որ տեղ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի պահ պան ման և  ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նե-

լու և շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նե-

լու մի ջև ան մի  ջա կան կա պը բա ցա կա յում է, ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րը և դրանց 

խախտ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հա րա բե րա կան բնույթ են կրում: Այ սինքն` նյու-

թա կան ի րա վուն քի հա մե  մա տությամբ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի օ ժան դակ գոր-

ծա ռույթն ար տա հայտ վում է նրա նում, որ ըն թա ցա կար գա յին սխալ նե րը ո րո շիչ չեն, ե թե 

չեն ազ դում ո րոշ ման նյու թա կան ի րա վա չա փության վրա և չեն խախ տում շա հագր գիռ 

ան ձանց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տում հա-

մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք-

նե րը նշե լու հիմն  ա կան նպա տա կը վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ սուբ յեկ տիվ 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նությունն 

է, ինչ պես նաև վար չա կան բո ղո քը քննող վար չա կան մարմն  ին կամ այն քննող դա տա-

րա նին ի րա կան հնա րա վո րություն ըն ձե ռե լը` պար զե լու այն փաս տա կան հիմ քե րը, ո րոնք 

վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ-

նե րի պահ պան ման և  ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նե լու և շա հագր գիռ անձ նանց ի րա-

վունք նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նություն ա պա հո վե լու մի ջև ուղ ղա կի 

կա պի բա ցա կա յության դեպ քում ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի և դրանց խախտ ման 

ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կրում են հա րա բե րա կան բնույթ:

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով վե րոնշ ված ի րա վա կան դիրք րո րո շու մը, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտել է, որ այն պայ ման նե րում, երբ վար չա կան մար մի  նը, ա պա հո վե լով փաս-

տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կու մը, բա ցա հայ-

տե լով գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա փաս տա կան 

հան գա մանք նե րը, այ սինքն` բա ցա հայ տե լով կի րա ռե լի ի րա վա կան նոր մում առ կա փաս-

տա կազ մը, ի րա վա չա փո րեն վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ նկատ մամբ կի րա ռում է 

ի րա վա կան նոր մում նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, այ սինքն, երբ ան ձին 

ի րա վա չա փո րեն տրա մադրում է ի րա վունք կամ ան ձի վրա ի րա վա չա փո րեն դնում է որ-

ևէ պար տա կա նություն, սա կայն վար չա կան ակ տի տեքս տում չի նշում իր կող մի ց ար դեն 

իսկ բա ցա հայտ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը, այդ պի սի վար չա կան ակ տը են թա կա 

չէ ան վա վեր ճա նաչ ման: Այ սինքն` չնա յած այն հան գա ման քին, որ վար չա կան ակ տում 

այն ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը նշված չեն, այդ վար չա կան 

ակ տը չի կա րող հա մար վել ան վա վեր, քա նի որ գործ նա կա նում չի խախ տում շա հագր-

գիռ ան ձանց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տություն նե րը, ան ձանց հնա րա վո րություն 

է ըն ձե ռում գործ նա կա նում ի րաց նել ի րենց արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նության 

ի րա վուն քը, ինչ պես նաև հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում վար չա կան բո ղո քը քննող վար-

չա կան մարմն  ին կամ այն քննող դա տա րա նին պար զե լու այն փաս տա կան հիմ քե րը, 

ո րոնք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում, 

քա նի որ այդ փաս տա կան հան գա մանք ներն առ կա են վար չա կան գոր ծում:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  

ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նության ի րա վուն քը, ինչ-

պես նաև արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի սահ մա նադրա կան և 

մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, վար չա կան ակ տի ձևա կան ի րա վա չա փության 

վե րա բեր յալ ընդ հա նուր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն  ե րը և  օ րենսդրի կող մի ց ՀՀ ի րա-

վա կան հա մա կար գում ներդր ված վար չա կան ակ տի ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի 

օ ժան դակ գոր ծա ռույ թի ի րա վա կան բնույ թը, գտել է, որ այն պայ ման նե րում, երբ վար չա-

կան ակ տում նշված չեն այդ ակտն ըն դու նե լու հա մար բո լոր էա կան փաս տա կան հան-

գա մանք նե րը, սա կայն դրա արդ յուն քում որ ևէ կերպ չի խախտ վում շա հագր գիռ ան ձանց 

սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը և  ա զա տություն նե րը և տվյ  ալ ակ տը հա մա պա տաս խա նում 

է օ րենսդրի կող մի ց սահ մա նած վար չա կան ակ տի նյու թա կան ի րա վա չա փությա նը ներ-

կա յաց վող բո լոր պա հանջ նե րին, ա պա այդ վար չա կան ակ տը են թա կա չէ ան վա վեր ճա-

նաչ ման:
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41. «Եվ րո թերմ» ՓԲԸ v. ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րության մտա վոր սե փա-

կա նության գոր ծա կա լություն, եր րորդ անձ ««Ա րա րատ»» սննդի կոմ բի նատ» ՍՊԸ, 

վարչ. գործ թիվ ՎԴ/1567/05/12 

Խն դիր. Արդ յո՞ք վար չա կան վա րույ թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ ցության վե րա բեր-

յալ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ընդ հա-

նուր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված 

վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ վար-

չա րա րության հի մունք նե րի, վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար-

չա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղություն նե րը և  ան գոր ծությու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան 

ակ տի կա տար ման, վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րությամբ հասց ված 

վն ա սի հա տուց ման հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի և  ան ձանց մի ջև ծա գած հա-

րա բե րություն ներն օ րենս դի րը կար գա վո րել է « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար-

չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև, որ 

ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը կա րող են սահ-

ման վել օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տության մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով: 

Այլ խոս քով, օ րենս դի րը չի բա ցա ռում վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի 

նկատ մամբ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

կի րա ռու մը, սա կայն դրա հա մար անհ րա ժեշտ է, որ այդ հա րա բե րություն նե րը կար գա-

վոր ված չլի նեն հա տուկ օ րենք նե րով կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րենս դի րը 

վար չա կան վա րույ թին վե րա բե րող հա տուկ օ րենք նե րում նա խա տե սել է հա տուկ կար գա-

վո րումն  եր, ա պա ի րա վա սու վար չա կան մար մի ն նե րը պար տա վոր են կի րա ռել հա տուկ 

օ րեն քը:

Օ րենս դիրն ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման գոր ծըն թա ցը (հայ տի նախ նա կան 

փոր ձաքն նություն, հայ տի հրա պա րա կում, հայ տի ըստ էության փոր ձաքն նություն, դի-

տո ղություն նե րի և  ա ռար կություն նե րի քննար կում և  այլն) կար գա վո րել է «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-

թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի հա մադր ված վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ապ-

րան քա յին նշա նի գրանց ման գոր ծըն թացն ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ է, ո րի 

ա ռանձ նա հատ կություն նե րը սահ ման ված են «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քով, և « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում 

առ կա վար չա կան վա րույ թին վե րա բե րող կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են ապ րան քա յին 

և ս պա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ պա նության և  օգ տա գործ ման 

հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րի նկատ մամբ այն քա նով, որ քա նով դրանք կար գա-

վոր ված չեն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ապ րան քա յին նշան նե րի բնա-

գա վա ռում վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման կար գը և  ա ռանձ նա հատ կություն նե րը 

կար գա վոր վում են «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

Օ րենս դի րը « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծում սահ մա նել է, որ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձինք այն 

ան ձինք են, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել վար չա-

կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով, այլ խոս քով` այն ան ձինք, 

ո րոնց հա մար վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տը կա րող է ա ռա ջաց-

նել ի րա վա կան հետ ևանք ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան վա րույ թի հա-

րուց ման մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության սահ մա նու մը նպա-

տակ է հե տապն դում ա պա հո վել վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի` լսված լի նե լու ի րա վուն քը, 

ին չը հնա րա վո րություն է տա լիս վեր ջի նիս լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու իր ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նությու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադրության 18-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով սահ ման ված պաշտ-

պա նության մի  ջոց նե րը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, և թե՛ ի րա վա կան 

ա ռումն  ե րով, մաս նա վո րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նության մի  ջոց նե րից օգտ վե լը 
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չպետք է ան հիմն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղություն նե րով կամ ան-

գոր ծությամբ (տե՛ս, Ի վա նովն  և  այ լոք ընդ դեմ Բու լ ղա րիա յի գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե-

րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, կետ 70): Հետ ևա բար վար չա կան 

մարմն  ի կող մի ց հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման մա սին ծա նու ցու մը 

վա րույ թին մաս նա կից ան ձին պետք է տրա մադր վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ա պա հով-

վի վեր ջի նիս մաս նակ ցությու նը վար չա կան վա րույ թին (տե՛ս, ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան 

տես չու թյու նն ընդ դեմ «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե րի խորհր դի նա խա գահ, 

գլխա վոր տնօ րեն Վա լե րի Օվս յան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար-

գում օ րենսդրի կող մի ց եր րորդ ան ձանց վար չա կան վա րույ թում ներգ րա վե լու ի րա վա-

կան հնա րա վո րություն նա խա տե սե լու հիմն  ա կան նպա տա կը եր րորդ ան ձանց սուբ յեկ տիվ 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նություն 

ա պա հո վելն է: Սա կայն օ րենսդրի կող մի ց նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա-

կից նե րին լսե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության նպա տա կը չի սահ մա նա փակ-

վում մի այն տվյ ալ մաս նա կից նե րի հա մար արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նություն 

ա պա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա-

մանք նե րը պատ շաճ պար զե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության կա տար մա նը: 

Այս պի սով, ի րա վա կան պե տության պայ ման նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար-

տա դիր նա խա պայ ման է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը 

գործ նա կա նում ի րաց նե լը (տե՛ս, Տիգ րան Ա բաղյ  անն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կենտ րոն 

վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի, եր րորդ անձ Ա նու շ Տա րախչ յա նի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար-

չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, կար-

գա վո րե լով ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա-

հատ կություն նե րը, սահ մա նում է այդ վար չա կան վա րույ թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ-

ցության ա ռանձ նա հա տուկ կարգ, ո րը տար բեր վում է « Վար չա րա րության հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գից: «Ապ-

րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է հա րուց ված վա րույ թի ել քով շա-

հագրգռ ված ան ձանց ծա նու ցե լու ա ռանձ նա հա տուկ ե ղա նակ, այն է` հայ տի հրա պա րա-

կու մը «Արդ յու նա բե րա կան սե փա կա նություն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում: Օ րենս դիրն 

այ նու հետև սահ մա նել է, որ հայ տի հրա պա րա կու մի ց հե տո եր կամս յա ժամկ  ե տում ցան-

կա ցած անձ կա րող է հայ տարկ ված ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման դեմ ներ կա յաց նել 

իր գրա վոր ա ռար կություն ներն ու դի տո ղությու նե րը, ո րոնք են թա կա են պար տա դիր 

քննարկ ման «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 

կար գով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ տվյ ալ կար գա վո րումն  ե րի հիմ քում ըն կած 

է այն ի րա վա կան տրա մա բա նությու նը, որ ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված 

վար չա կան վա րույ թի ել քով կա րող է շա հագրգռ ված լի նել ան ձանց ա վե լի լայն շրջա-

նակ, քա նի որ տվյ ալ վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով 

կա րող են շո շափ վել լայն շրջա նա կի ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: Այդ 

իսկ պատ ճա ռով «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ և 46-րդ հոդ ված-

նե րը սահ մա նում են խնդրո ա ռար կա վար չա կան վա րույ թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ-

ցության ա ռաձ նա հա տուկ կարգ, ո րը տար բեր վում է « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և 

վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված 

ընդ հա նուր կար գից: Այլ կերպ ա սած՝ օ րենս դիրն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շրջա նա կում ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ-

ված վար չա կան վա րույ թին մաս նակ ցե լու լայն հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում ցան կա ցած 

շա հագր գիռ ան ձի, ում ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հերն ան մի  ջա կա նո րեն կա րող 

են շո շափ վել այդ վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Այս պի սով, «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և « Վար չա րա րության հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կար գա վո րումն  ե րի հա մադր ված 

վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը հա մա պա տաս խան վար չա կան մարմն  ի հա մար ապ րան-

քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին եր րորդ 

ան ձանց ան մի  ջա կա նո րեն ծա նու ցե լու լիա զո րություն չի սահ մա նում: Սա կայն այդ հան-
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գա ման քը որ ևէ կերպ չի խա թա րում տվյ ալ ան ձանց` ՀՀ Սահ մա նադրության 18-րդ հոդ-

վա ծով և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված պե տա կան մար մի ն նե րի առջև 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի -

ջո ցի ի րա վուն քը, քա նի որ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձանց ներգ րա վե լու պար-

տա կա նության սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձանց 

հա մար ա պա հո վել սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում 

արդ յու նա վետ պաշտ պա նության ի րա կան հնա րա վո րություն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-

րդ և 46-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վադրույթ նե րի գործ նա կա նում պատ շաճ 

ի րա ցումն  ա պա հո վում է ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ-

թի ել քով շա հագրգռ ված եր րորդ ան ձանց լսված լի նե լու ի րա վուն քը, և հ նա րա վո րություն 

է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի 

ի րա վուն քը գործ նա կա նում լիար ժե քո րեն կեն սա գոր ծել: Ն ման պայ ման նե րում ապ րան-

քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ վար չա կան վա րույ-

թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ ցության վե րա բեր յալ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և 

վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե-

լի չեն, և խնդրո ա ռար կա վար չա կան վա րույ թի վրա տա րած վում են մի այն «Ապ րան քա-

յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ և 46-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ա ռանձ-

նա հա տուկ ի րա վադրույթ նե րը:

30.04.2015թ.
42. Ռո բերտ Հով հան նիս յան v. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րան և մ յուս ներ, վարչ. 

գործ թիվ ՎԴ/4651/05/12

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի է ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը (քա ղա քա շի նա կան փաս-

տաթղ թեր, հող հատ կաց ման հիմ քեր և  այլն) չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա վուն քի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ վար-

չա կան վա րույ թի նկատ մամբ.

2) արդ յո՞ք վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը, 

ո րը ճա նա չում է ար դեն իսկ ծա գած ի րա վուն քի առ կա յությու նը դրա վե րա կանգն ման մի -

ջո ցով, հան դի սա նում է վար չա կան ակտ.

3) արդ յո՞ք ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր-

տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ի րա վունք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի սե փա կա նության ի րա վուն քի 

վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված 

վար չա կան վա րույ թին պետք է մաս նա կից դարձ վեն այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի որ-

պես սե փա կա նը տի րա պե տող բո լոր ան ձինք. 

4) արդ յո՞ք ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր-

տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով կա րող է վե րա-

կանգն վել ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս-

տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նության 

ի րա վունքն այն պայ ման նե րում, երբ այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի որ պես սե փա կան 

գույք տի րա պետ վում է նաև այլ ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց, ո րը ևս հա մա պա տաս խան 

ի րա վունք ու նի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 

ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը կար գա վո րել է 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան շարժ 

գույ քի նկատ մամբ այդ գույ քը փաս տա ցի որ պես սե փա կա նը տի րա պե տող ֆի զի կա-

կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա վուն քի վե րա կանգն ման և պատ շաճ ձևա կերպ ման 

հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րը: Ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող 

խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս-
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տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը (քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րը կամ հող-

հատ կաց ման հիմ քե րը) չպահ պան ված և  ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րող ան շարժ 

գույ քը հա մար վում է այն որ պես սե փա կան գույք տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձանց սե-

փա կա նությու նը:

Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում անդրա դառ նա լով նշված օ րեն քի կար-

գա վոր ման ա ռար կա յին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի-

ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վում են օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա ռուց ված 

բնա կե լի տնե րի (օ րի նա կան կա ռույց նե րի), դրանց կա ռուց ման և ս պա սարկ ման հա մար 

փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե րի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով 

տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րի և 

(կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում օ րի նա կան կա ռույ ցի 

սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հար ցե րը: (...) Վի ճե լի գույ քի նկատ-

մամբ սե փա կա նության ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար մի այն այդ հաս ցեում հաշ վառ-

վե լը և բ նակ վե լը բա վա րար չեն «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

ու ժով այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նության ի րա վուն քի ծագ ման հա մար, քա նի որ 

օ րեն քը կար գա վո րում է ոչ թե սե փա կա նության ի րա վուն քի ծագ ման, այլ ար դեն իսկ 

ծա գած սե փա կա նության ի րա վուն քի վե րա կանգն ման խնդի րը (տե՛ս, Նա րի նե, Լիա նա և 

Օ ֆելյ  ա Թով մաս յան ներն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Գա գիկ Թով մաս յա նի և  

այ լոց թիվ ՎԴ/1864/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.07.2010 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի ու ժով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված և  ո րո շա կի չա-

փա նիշ նե րի բա վա րա րող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ վե րա կանգն վում է այն ֆի զի կա-

կան ան ձի սե փա կա նության ի րա վուն քը, ով փաս տա ցի տի րա պե տում է այդ ան շարժ 

գույ քը` որ պես սե փա կան գույք: Ընդ ո րում, խոս քը վե րա բե րում է այն ֆի զի կա կան ան-

ձանց, ով քեր ոչ մի այն փաս տա ցի տի րա պե տում են հա մա պա տաս խան ան շարժ գույ քը, 

այլ նաև հան դի սա նում են այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի 

ի րա վա հա ջորդ ներ, ո րոնց սե փա կա նության ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չեն 

պահ պան վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րության պա հին գոր ծող 

խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա-

վուն քի վե րա կանգն ման գոր ծըն թացն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան ֆի զի-

կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ, քա նի որ եզ րա փակ վում է 

հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տով, այն է` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա-

րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շրջա նակ նե րում վար չա կան վա-

րույ թը վար չա կան մարմն  ի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ նա խա րա րություն նե րի և Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տության ողջ տա րած քում վար չա րա րություն ի րա կա նաց նող պե տա կան այլ 

մար մի ն նե րի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի` վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն 

ուղղ ված գոր ծու նեությունն է, իսկ վար չա կան ակտն ի րե նից ներ կա յաց նում է ար տա-

քին ներ գոր ծություն ու նե ցող ո րո շում, կար գադրություն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան 

ի րա վա կան ակտ, ո րը վար չա կան մար մի նն ըն դու նել է հան րա յին 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 նություն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ 

ճա նա չե լուն: Նշ ված դրույ թի շրջա նակ նե րում, որ պես վար չա կան ակ տի տա րա տե սակ, 

նե րառ ված է բա րեն պաստ վար չա կան ակ տը, ո րի մի  ջո ցով վար չա կան մար մի ն ներն ան-

ձանց տրա մադրում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց ի րա-

վա կան կամ փաս տա ցի դրությու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ըստ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և 

վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված` վար չա կան ակ-

տի հաս կա ցության սահ ման ման` վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են` վար չա-

կան մարմն  ի ան հա տա կան ակտ լի նե լը, ար տա քին ներ գոր ծությու նը, հան րա յին ի րա վուն քի 

ո լոր տում ըն դուն ված լի նե լը, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վո րու մը, ի րա վունք նե րի և պար տա կա-

նություն նե րի սահ մա նու մը, փո փո խու մը, վե րա ցու մը կամ ճա նա չու մը: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտել է, որ վար չա կան ակ տին բնո րոշ են հետև յալ հատ կա նիշ նե րը.

- վար չա կան ակտն ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ է. այն ու նի հստա կո րեն ո րոշ-

ված հաս ցեա տեր,

- վար չա կան ակտն ըն դուն վում է վար չա կան մար մի ն նե րի՝ ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա-

նության հան րա պե տա կան, տա րած քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-

ման մար մի ն նե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րություն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար-

մի ն նե րի կող մի ց,

- վար չա կան ակտն ու նի ար տա քին ներ գոր ծություն. նրա հաս ցեա տերն այն պի սի 

ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ է, ո րը կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 

ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մե ջ չի գտնվում այն ըն դու նած 

մարմն  ի հետ,

- վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում. այն հան-

րա յին իշ խա նությամբ օժտ ված մարմն  ի՝ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-

բա նա կան ան ձին ուղղ ված մի ա կող մա նի կար գադրություն է, ո րը հիմն  ված է ի սկզբա նե 

հան րա յին իշ խա նությամբ օժտ ված մարմն  ի կող մի ց ի րա գործ վե լու նպա տա կով ըն դուն-

ված ի րա վա կան նոր մե  րի վրա,

- վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով. այն 

ուղղ ված է հան րա յին իշ խա նությամբ օժտ ված մարմն  ի կող մի ց հան րա յին ի րա վուն քի 

ո լոր տում կոնկ րետ ան ձին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

- վար չա կան ակտն ուղ ղա կի ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում իր հետ 

կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի 

կա պի մե ջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա-

մար. դրա նով վար չա կան մար մի  նը սահ մա նում, փո փո խում, վե րաց նում կամ ճա նա չում 

է ի րա վունք նե րի և պար տա կա նություն ներ հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա-

բա նա կան ան ձի հա մար:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի կող-

մի ց ըն դուն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը, որն ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման 

պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ճա նա չում է ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց 

ար դեն իսկ ծա գած ի րա վուն քի առ կա յությու նը դրա վե րա կանգն ման մի  ջո ցով, հան դի-

սա նում է վար չա կան ակտ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված 

գոր ծու նեության` վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է 

ա պա հո վել փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու-

մը` պար զե լու հա մար ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա վուն քի վե րա կանգն-

ման հա մար անհ րա ժեշտ` ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ-

րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-

ման ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա-

կա յությու նը: Եր ևա նի քա ղա քա պե տը կա րող է ո րո շում կա յաց նել ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա-

կա նության ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին մի այն այն դեպ քում, երբ փաuտա կան 

հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննարկ ման արդ յուն քում ե կել է 

այն եզ րա հանգ ման, որ դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի, ինչ պես նաև այդ դի-

մու մում նշված ան շարժ գույ քի կար գա վի ճա կը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա-

հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան 

քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե-

լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պա հանջ նե րին:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րության 
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ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա-

վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար-

գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա վուն քի 

վե րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար-

չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման հի ման վրա, 

որն էլ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձին ի րա վունք է վե րա պա հում օ րեն քով սահ ման ված հա-

մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով գրան ցե լու իր սե փա կա նության ի րա վուն քը:

Ընդ ո րում, ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր-

տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում 

օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա-

կա նության դեպ քում Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը կա յաց վում է սե փա կա նության 

բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նության առ կա յության դեպ քում: Ե թե ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը, ո րը հա մա պա տաս խա նում 

է ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րին, փաս տա ցի (որ պես 

սե փա կան գույք) տի րա պետ վում է մի  քա նի ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց, ո րոնք այդ ան-

շարժ գույ քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան ի րա վունք ներ ու նեն, ա պա վար չա կան մար-

մի նն ի րա վա սու չէ վե րա կանգ նել ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ ֆի զի կա կան 

ան ձի սե փա կա նության ի րա վունքն ամ բողջ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Տվյ  ալ պա րա-

գա յում ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը կամ կա րող է իր ո րոշ մամբ վե րա կանգ նել ի րա-

վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես 

սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նության ի րա վունքն 

ան շարժ գույ քի այն մա սի նկատ մամբ, ո րը նրա կող մի ց փաս տա ցի որ պես սե փա կան 

գույք տի րա պետ վում է կամ կա րող է վե րա կանգ նել այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ-

պես սե փա կան գույք) տի րա պե տող բո լոր ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նության ի րա-

վուն քը` ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նության ի րա վուն քի 

տես քով, ե թե առ կա է սե փա կա նության բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նությու-

նը: Սե փա կա նության բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նությու նը չի պա հանջ վում 

մի այն այն դեպ քում, ե թե ձեռք բեր վող ընդ հա նուր սե փա կա նության   ի րա վուն քի մաս-

նա կից նե րը գրանց ված ա մու սին ներ են, և դի մու մը ներ կա յաց րել է ա մու սին նե րից մե  կը: 

Հետ ևա բար ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ի րա-

վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա-

նության ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մանն ուղղ ված վար չա-

կան վա րույ թի ըն թաց քում պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե արդ յոք ֆի զի կա կան 

ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված դի մու մում նշված ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պետ վում է 

նաև այլ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց, թե` ոչ: Այն դեպ քում, երբ ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը դի մում ներ կա յաց րած ան ձից բա ցի փաս-

տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պետ վում է նաև այլ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց, 

վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է այդ ֆի զի կա կան ան ձանց ևս մաս նա կից դարձ նել 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե-

փա կա նության ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու վար չա կան վա րույ թին` նրանց որ պես եր րորդ 

անձ ներգ րա վե լու մի  ջո ցով, ին չը թույլ կտա ա պա հո վել վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րի և  

օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով ամ րագր ված ամ րագր ված 

ի րա վա կար գա վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի 

նկատ մամբ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

կի րա ռու մը, հատ կա պես այն հա րա բե րություն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար գա վո րու-

մը չեն ստա ցել հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րում: Ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ 

(վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-
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պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա-

վոր վող վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը սահ ման վում են նշված օ րեն քով, հետ-

ևա բար « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

ընդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րություն նե րի 

նկատ մամբ մի այն ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ 

(վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-

ման ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հաշ վառ մամբ, այլ խոս քով, ի րա վա-

հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան 

քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա-

կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված 

վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա-

րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րություն նե րի մա սով, ո րոնք 

ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված են մա-

սամբ կամ առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

սահ ման ված կար գով կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (օ րի նա կան կա ռույց նե րի), դրանց 

կա ռուց ման և ս պա սարկ ման հա մար փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե-

րի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեություն 

ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րի և (կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի-

նե լու դեպ քում օ րի նա կան կա ռույ ցի սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 

վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման կար գը և  ա ռանձ նա հատ կություն նե-

րը կար գա վոր վում են ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ 

(վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Միա ժա-

մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ընդգ ծել, որ ի րա վա հա րա բե-

րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 

կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված չէ վե րը նշված վար չա կան վա րույ-

թում եր րորդ ան ձանց վե րա բեր յալ որ ևէ ա ռանձ նա հատ կություն, ին չը նշա նա կում է, որ 

այդ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձանց կար գա վի ճա կին առնչ վող հար ցե րի վե րա-

բեր յալ կի րա ռե լի է « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քը:

« Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 

հոդ վա ծում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ եր րորդ ան ձինք վար չա կան վա րույ թի այն մաս-

նա կից ներն են, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել վար-

չա կան վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով, այ սինքն՝ այն ան ձինք, 

ո րոնց հա մար վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տը կա րող է ա ռա ջաց-

նել ի րա վա կան հետ ևանք ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վար-

չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության 

սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վե լու վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի` լսված 

լի նե լու ի րա վուն քը, ին չը հնա րա վո րություն կտա վեր ջի նիս լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու իր 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադրության 

18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով սահ-

ման ված պաշտ պա նության մի  ջոց նե րը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, և թե՛ 

ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, մաս նա վո րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նության մի  ջոց նե-

րից օգտ վե լը չպետք է ան հիմն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղություն նե-

րով կամ ան գոր ծությամբ (տե՛ս, Ի վա նովն  և  այ լոք ընդ դեմ Բու լ ղա րիա յի գոր ծով Մար դու  

ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 70): Հետ-

ևա բար վար չա կան մարմն  ի կող մի ց հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման 

մա սին ծա նու ցու մը վա րույ թին մաս նա կից ան ձին պետք է տրա մադր վի այն պես, որ ող-

ջամ տո րեն ա պա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցությու նը վար չա կան վա րույ թին (տե՛ս, ՀՀ աշ-

խա տան քի պե տա կան տես չու թյու նն ընդ դեմ «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե-
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րի խորհր դի նա խա գահ, գլխա վոր տնօ րեն Վա լե րի Օվս յան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում օ րենսդրի 

կող մի ց եր րորդ ան ձանց վար չա կան վա րույ թում ներգ րա վե լու ի րա վա կան հնա րա վո-

րություն նա խա տե սե լու հիմն  ա կան նպա տա կը եր րորդ ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք-

նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նություն ա պա հո-

վելն է: Սա կայն օ րենսդրի կող մի ց նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին 

լսե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում մի այն 

տվյ ալ մաս նա կից նե րի հա մար արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նություն ա պա հո-

վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե-

րի պատ շաճ պար զե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նության կա տար մա նը: Այս պի սով, 

ի րա վա կան պե տության պայ ման նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար տա դիր նա-

խա պայ ման է վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը գործ նա-

կա նում ի րաց նե լը (տե՛ս, Տիգ րան Ա բաղյ  անն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կենտ րոն վար չա-

կան շրջա նի ղե կա վա րի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել նաև, որ 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տության օ րեն քում փո-

փո խություն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 27.04.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-50-Ն 

ՀՀ օ րեն քով ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ (վեր տա-

ռությամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում կա տար վել են մի  

շարք փո փո խություն ներ, ին չի արդ յուն քում օ րենս դիրն ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը հա վա սա րա պես տա րա ծել է ոչ մի այն Եր ևան քա ղա քի վար-

չա կան տա րած քում, այլև Հա յաս տա նի Հան րա պե տության բո լոր հա մայնք նե րի վար չա-

կան տա րածք նե րում գտնվող հա մա պա տաս խան կա տե գո րիա յի ան շարժ գույ քի վրա` 

սահ մա նե լով, որ յու րա քանչ յուր հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտնվող օ րեն քով նա-

խա տես ված պայ ման նե րին ու պա հանջ նե րին բա վա րա րող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  հի ման 

վրա կա յաց ված տվյ ալ հա մայն քի ղե կա վա րի ո րո շու մը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վե րոնշ յալ մե կ նա-

բա նություն նե րը կի րա ռե լի են նաև «Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վադրույթ նե-

րի մե կ նա բա նության դեպ քում:

27.11.2015թ.
43. « Նո յան Տա պան» ՍՊԸ v. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րության Կենտ րո նի 

հար կա յին տես չություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/12145/05/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի հիմ քով կնքված 

պա հան ջի զիջ ման (ցե սիա յի) պայ մա նագ րին առնչ վող վար չա կան մարմն  ի գոր ծո-

ղությու նը (ան գոր ծությու նը) հան դի սա նում է վար չա րա րություն և  արդ յո՞ք դրա ի րա վա-

չա փությու նը են թա կա է քննարկ ման ու գնա հատ ման վար չա դա տա վա րա կան կար գով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Անդրա դառ նա լով հան րա յին ի րա վա հա րա-

բե րություն նե րի հատ կա նիշ նե րի մե կ նա բա նությա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կին 

ո րոշ մամբ նշել է, որ վար չա րա րությու նը բնո րոշ վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա-

վա ռին առնչ վե լու հան գա ման քով: Դա պետք է լի նի վար չա կան մարմն  ի հան րա յին ի րա-

վուն քի բնա գա վա ռում ո րո շա կի հար ցի լուծ մանն ուղղ ված գոր ծո ղություն, իսկ հան րա յին 

ի րա վուն քի բնա գա վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա բե րություն ներ պե տության հետ, ո րը 

հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին իշ խա նության կրող: Այ սինքն՝ հան րա յին ի րա վա հա-

րա բե րություն ներն այն հա րա բե րություն ներն են, ո րոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա-

վար ման մար մի ն նե րի գոր ծա դիր-կար գադրիչ գոր ծու նեության ըն թաց քում վար չա կան 

մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մի ջև ծա գած հա րա բե-

րություն նե րում (տե՛ս, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նն ընդ դեմ Հայկ Մար գար յա նի թիվ 

Էջ 
431-439
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ԵԱՔԴ/1369/02/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո-

շու  մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-

մա րել հա վե լել, որ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րի մե կ այլ բնո րոշ ա ռանձ նա-

հատ կությունն այն է, որ պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա մար սահ ման ված 

լիա զո րություն նե րի նպա տակն այդ մար մի ն նե րի կող մի ց ի րենց վրա դրված հան րա յին 

պար տա կա նություն նե րի կա տա րումն  է: Այդ պատ ճա ռով էլ հան րա յին ի րա վա հա րա բե-

րություն նե րի նոր մե  րը, որ պես կա նոն, սահ մա նում են, թե ինչ պես պետք է իշ խա նա կան 

լիա զո րություն նե րով օժտ ված մար մի ն ներն օգտ վեն ի րենց լիա զո րություն նե րից: Այլ կերպ 

ա սած՝ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րությու նում իշ խա նա կան լիա զո րություն նե րով օժտ ված 

մար մի ն նե րը գոր ծում են օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված ի րա վա սություն նե րի սահ ման նե-

րում և պար տա վոր են կա տա րել օ րեն քով ի րենց վրա դրված պար տա կա նություն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րի բո վան-

դա կությու նը պետք է կազ մի  հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րությամբ օժտ ված սուբ յեկ-

տի կող մի ց իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րություն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա-

նությու նը:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ պե տա կան մար մի ն նե րի ի րա կա նաց րած գոր ծա դիր-

կար գադրիչ գոր ծու նեության ըն թաց քում վար չա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղությու նը կամ 

ան գոր ծությու նը չի կա րող ո րակ վել որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան, քա նի որ քա ղա-

քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րություն նե րի սուբ յեկտ ներն ի րենց ի րա վա զո րություն նե րի 

ինք նու րույն տի րա պե տող ներն են: Մինչ դեռ պե տա կան մար մի ն նե րը` որ պես հան րա յին 

ի րա վա հա րա բե րություն նե րում իշ խա նության կրող ներ, ի րենց ի րա վա զո րություն նե րի 

լիի րավ տի րա պե տող ներ չեն, քա նի որ վեր ջին ներս, ըստ էության, ի րա կա նաց նում են 

պե տության ի րա վունք ներն ու պար տա կա նություն նե րը: 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ հան րա յին ի րա վուն-

քի նոր մե  րը, պե տա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադրիչ գոր ծու նեության ըն թաց-

քում ըն ձե ռե լով ո րո շա կի ի րա վունք ներ, մի ա ժա մա նակ սահ մա նում են, թե ինչ պես այդ 

մար մի ն նե րը պետք է օգտ վեն նշված ի րա վուն քից: Ընդ ո րում, ի րա վա կան պե տությու-

նում օ րի նա կա նության սկզբուն քին հա մա հունչ գոր ծա դիր-կար գադրիչ գոր ծու նեություն 

ի րա կա նաց նե լիս վար չա կան մար մի ն նե րի հա մար, որ պես կա նոն, այդ պի սի ի րա վունք-

նե րից օգտ վե լը վեր ջին նե րիս հա մար կրում է պար տա դիր բնույթ: Այս պես, ՀՀ Սահ-

մա նադրության 5-րդ հոդ վա ծին հա մա հունչ, վար չա կան մար մի ն ներն ի րա վունք ու նեն 

գոր ծե լու մի այն Սահ մա նադրությանն ու օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան և դրանց շրջա-

նակ նե րում, վար չա կան մար մի ն ներն ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր-

ծո ղություն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադրությամբ և  օ րենք նե րով: Այլ 

կերպ ա սած՝ վար չա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադրիչ գոր ծու նեության հա մար 

ըն ձեռն ված ի րա վունք ներն ինք նան պա տակ չեն, այլ գոր ծիք են և մի  ջոց՝ ի րա կա նաց նե լու 

ի րա վա կան պե տության բո վան դա կա յին սկզբունք նե րը:

Վեր լու ծե լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սի (ի րա վա-

հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ) ի րա վա կար գա վո րու մը՝ Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դրա նով հար կա յին մարմն  ին վե րա պահ վել է հարկ 

վճա րո ղի հետ պար տա պա նի (դե բի տո րի) նկատ մամբ պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման 

պայ մա նա գիր կնքե լու ի րա վունք, ո րով հար կա յին մար մի  նը ձեռք է բե րում պար տա պա-

նի նկատ մամբ հարկ վճա րո ղի պա հան ջի ի րա վուն քը, և  ո րի նպա տակն է հարկ վճա րո-

ղի չկա տա րած հար կա յին պար տա վո րություն նե րի գան ձու մը՝ պար տա պա նից ստաց ված 

գու մար նե րը հարկ վճա րո ղի պար տա վո րություն նե րի մար մանն ուղ ղե լու մի  ջո ցով:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, 10.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1106 ո րոշ մամբ 

անդրա դառ նա լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադրաի-

րա վա կան բո վան դա կությա նը, նշել է, որ վի ճարկ վող նոր մում հի շա տակ ված ցե սիա յի 

պայ մա նա գի րը քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նա գիր է, ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են 

ցե սիա յի ինս տի տու տին վե րա բե րե լի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրության հա մա պա-

տաս խան դրույթ նե րը, իսկ տվյ ալ օ րենսդրա կան դրույթ նե րի հի ման վրա ա ռա ջա ցած 

ի րա վա հա րա բե րություն նե րը կրում են քա ղա քա ցիաի րա վա կան բնույթ, ան կախ այն 

հան գա ման քից, որ դրանք առնչ վում են նաև հար կա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րը կա-

նո նա կար գող նոր մե  րին:

 ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ հար կա յին ի րա-
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վա հա րա բե րություն նե րը կա նո նա կար գող օ րենսդրության շրջա նակ նե րում ցե սիա-

յի ինս տի տու տի նա խա տե սու մը կար ևոր նշա նա կություն ու նի ինչ պես հար կա տու նե րի 

և պե տության մի ջև բնա կա նոն հար կա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րը պահ պա նե լու, 

հար կա տու նե րի հար կա յին պար տա վո րություն նե րի կա տար մանն օ ժան դա կե լու, այն պես 

էլ գոր ծա րար շրջա նակ նե րում պայ մա նագ րա յին պար տա վո րություն նե րի բա րե խիղճ 

կա տա րու մը ե րաշ խա վո րե լու և տն տես վա րող նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեության շա րու-

նա կա կա նությունն ա պա հո վե լու տե սանկյ  ու նից: Նշ ված ինս տի տու տի նա խա տե սու մը 

կար ևոր կան խար գե լիչ նշա նա կություն ու նի և կոչ ված է ա պա հո վե լու տնտես վա րող 

սուբ յեկտ նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեությունն այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ վեր ջին ներս չեն 

կա րո ղա նում ժա մա նա կին կա տա րել պե տության առջև ի րենց հար կա յին պար տա վո-

րություն նե րը:

Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն գտել է, որ ցե սիա յի պայ մա-

նագ րի կնքու մը չի կա րող ինք նան պա տակ լի նել: Թեև ցե սիա յի պայ մա նագ րի կնքման 

վե րա բեր յալ վի ճարկ վող օ րենսդրա կան դրույթ նե րը կրում են դիս պո զի տիվ բնույթ, այ-

դու հան դերձ, նման ըն թա ցա կար գով հար կա տո ւի հար կա յին պար տա վո րություն նե րի 

կա տար ման ինս տի տու տը կի րա ռե լիս հար կա յին մար մի ն նե րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նեն 

ցե սիա յի պայ մա նագ րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նաց-

մա նը և ս տաց ված գու մա րը հար կա տո ւի հար կա յին պար տա վո րություն նե րի կա տար-

մանն ուղ ղե լուն:

Ըստ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րոշ ման՝ ցե սիա յի պայ մա-

նագ րի հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րություն-

նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տուտն ա վե լի մե ծ ե րաշ խիք ներ է ստեղ ծում 

ի րա վա հա րա բե րություն նե րի սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության ու տնտե-

սա վար ման բնա կա նոն պայ ման ներ ե րաշ խա վո րե լու ա ռու մով: Խն դիրն այն է, որ այդ 

ինս տի տու տի կի րա ռու մը բխի ի րա վա կար գա վոր ման բո վան դա կությու նից և  ոչ ի րա վա-

չափ վար չա րա րությամբ չոտ նա հար վեն տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րը:

Վար չա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադրիչ գոր ծու նեության հա մար ըն-

ձեռ ված ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված մե կ նա բա նություն նե րի և ՀՀ սահ մա-

նադրա կան դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դառ նա-

լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սի (ի րա վա հա րա բե րության 

ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րությամբ) կար գա վո րումն  ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտել է, որ նշված ի րա վա կան հիմ քով ցե սիա յի պայ մա նա գի րը քա ղա քա ցիաի րա վա կան 

պայ մա նա գիր է, ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են ցե սիա յի ինս տի տու տին վե րա բե րե լի ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրության հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը: Այ դու հան դերձ, այդ 

պայ մա նագ րի կնքմամբ ծա գած հա րա բե րություն նե րը կրում են եր կա կի բնույթ` բո վան-

դա կե լով ինչ պես քա ղա քա ցիա կան, այն պես էլ վար չա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րին 

բնո րոշ տար րեր: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ նշված հա րա-

բե րություն նե րի քա ղա քա ցիաի րա վա կան տարրն ար տա հայտ վում է ցե սիո նե րի (հար-

կա յին մարմն  ի)` եր րորդ ան ձի (ցե դեն տի պար տա պա նի) հետ փոխ հա րա բե րություն նե-

րում: Վեր ջի նիս պար տա վո րություն նե րը պե տության հան դեպ պայ մա նա վոր ված են ոչ 

թե հար կա յին կամ այլ բնույ թի` պար տա դիր պար տա վո րություն նե րի առ կա յությամբ, այլ 

ի սկզբա նե ցե դեն տի (հար կա տո ւի) նկատ մամբ քա ղա քա ցիաի րա վա կան ո րո շա կի պար-

տա վո րություն ու նե նա լու հան գա ման քով: Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` եր րորդ ան-

ձի հետ փոխ հա րա բե րություն նե րում ի րա վա սու պե տա կան մար մի  նը հան դես է գա լիս 

որ պես մաս նա վոր հա րա բե րություն նե րի հա վա սար մաս նա կից` այդ ի րա վա հա րա բե-

րություն նե րի մաս նա կից նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կություն նե րով: Այլ են քննարկ վող 

պայ մա նագ րի հի ման վրա ցե դեն տի և ցե սիո նե րի մի ջև ծա գած հա րա բե րություն նե րը: 

Ցե դեն տի պար տա վո րություն նե րը պե տության հան դեպ շա րու նակ վում են պահ պան վել, 

քա նի դեռ ցե սիա յի պայ մա նա գի րը կա տար ված չէ, հետ ևա բար այդ հա րա բե րություն ներն 

ի րենց բնույ թով շա րու նա կում են մն ալ հան րա յին, որ տեղ ի րա վա հա րա բե րության մաս-

նա կից նե րից մե  կը, մի ա կող մա նի հիմն  վե լով ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա-

վա հա րա բե րության մյուս կող մի  հա մար պար տա դիր ո րո շում է կա յաց նում: Հետ ևա բար 

նշված ի րա վա հա րա բե րություն նե րից ցե դեն տի և ցե սիո նե րի մի ջև ծա գած վե ճե րը ևս  

ի րենց բնույ թով հան րա յին են և  ընդ դատ յա են ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի քննությա նը:

Փաս տո րեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սով (ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող 



cii

խմբագ րությամբ) հար կա յին մարմն  ին վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը սեր տո րեն շաղ-

կապ ված են, և մե  կի կա տա րու մը են թադրում է նաև մյու սի կա տա րում: Ընդ ո րում, ե թե 

պար տա պա նի նկատ մամբ պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման պայ մա նագ րով հարկ վճա-

րո ղի պա հան ջի ի րա վուն քը հար կա յին մար մի  նը ձեռք է բե րում որ պես քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան հա րա բե րության սուբ յեկտ, և  այդ հա րա բե րության նկատ մամբ կի րա ռե լի են 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի նոր մե  րը, ա պա նշված պայ մա նագ րով ձեռք բե րած ի րա-

վունք ներն ի րաց նե լը և պայ մա նագ րի հի ման վրա ստաց ված գու մար նե րը հարկ վճա-

րո ղի պար տա վո րություն նե րի մար մանն ուղ ղելն ար դեն իսկ հե տապն դում են հան րա-

յին շահ, ուղղ ված են հար կա յին մարմն  ի` որ պես հար կա յին օ րենսդրության կա տար ման 

նկատ մամբ հսկո ղություն ի րա կա նաց նող մի աս նա կան պե տա կան կա ռա վար ման հան-

րա պե տա կան մարմն  ի` օ րեն քով սահ ման ված խնդիր նե րի ի րա գործ մա նը և դաս վում են 

հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րի շար քին:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ցե սիա յի պայ մա նագ րի 

հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րություն նե րի կա-

տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տու տի կի րա ռու մը դի տարկ վում է իբրև վար չա րա րություն, 

ին չը հա մա հունչ է նաև ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րոշ մա-

նը: Ն ման պայ ման նե րում ցե սիա յի պայ մա նագ րի հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե-

րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րություն նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տու տի 

կի րառ ման առն չությամբ հար կա յին մարմն  ի կող մի ց տվյ ալ պայ մա նագ րի կա տար ման 

վե րա բեր յալ դրսևոր ված և  ան ձանց հա մար փաս տա կան հան գա մանք ներ ա ռա ջաց րած 

ան գոր ծության ի րա վա չա փությու նը են թա կա է գնա հատ ման բա ցա ռա պես վար չա դա-

տա վա րա կան կար գով` հան րա յին հա րա բե րություն նե րը կա նո նա կար գող ի րա վա կան 

ակ տե րի կի րառ մամբ:

ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

30.04.2015թ.
44. Ռու բեն Հա կոբ յան v. ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա-

դաստ րի պե տա կան կո մի  տե, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/0052/05/12 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք բազ մաբ նա կա րան շեն քում մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 

15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ-

վա ծում կա տար ված փո փո խությու նը քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րը տրա մադր ված 

լի նե լու, սա կայն շի նա րա րությու նը նշված օ րեն քով կա տար ված փո փո խությու նից հե տո 

ա վարտ վե լու պա րա գա յում դրա արդ յուն քում ա վե լաց ված տա րած քի նկատ մամբ ի րա-

վուն քի գրանց ման հա մար անհ րա ժեշտ է մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նությու նը, 

և

2) արդ յո՞ք այդ դեպ քում տե ղի է ու նե նում հո ղա մա սի ընդ հա նուր սե փա կա նության 

մե ջ բա ժին նե րի փո փո խություն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Նշ ված հար ցադրումն  ե րին պա տաս խա-

նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ բազ մաբ նա կա-

րան շեն քում հո ղա մա սի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նությու նում բա ժին նե րի փո փո-

խության ի րա վա կա գա վո րումն  ե րին՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քում փո փո խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն 

օ րեն քով կա տար ված փո փո խություն նե րից հե տո և դրան ցից ա ռաջ:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խություն-

ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո-

խություն նե րից հե տո գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի վեր լու-

ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ`

1. բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի սե փա կա նա տի րոջ ընդ հա նուր բաժ-

նա յին սե փա կա նություն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րը սահ ման վում և գ րանց-

վում են շեն քի կա ռուց ման ու սպա սարկ ման հա մար նա խա տես ված հո ղա մա սի գրանց-

ման հետ մի ա սին, այ սինքն՝ հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նության մե ջ բա ժին ներն ի 

սկզբա նե սահ ման վում են շեն քի կա ռուց ման ու սպա սարկ ման հա մար նա խա տես ված 

Էջ 
440-451
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հո ղա մա սի գրանց ման ժա մա նակ՝ ըստ գրանց ման պա հին առ կա յու րա քանչ յուր սե փա-

կա նա տի րո ջը պատ կա նող բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րած քի մա կե րե սի և  այդ շեն-

քի բո լոր բնա կա րան նե րի ու ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի մա կե րես նե րի հա րա բե րությամբ 

ար տա հայտ ված կո տո րակ նե րի.

2. հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նության մե ջ բա ժին նե րը գրան ցե լուց հե տո դրանք 

կա րող են փո փոխ վել մի այն հետև յալ եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության 

դեպ քում՝

ա) շեն քում բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու 

կամ շեն քի առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու 

դեպ քում,

բ) շեն քի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նությամբ:

Որ ևէ այլ կերպ կամ պայ ման նե րով հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նության մե ջ բա-

ժին նե րը են թա կա չեն փո փո խության: 

3. բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք կամ առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա-

կե լի տա րածք նե րի չա փերն ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու կամ շեն քի առ կա բնա-

կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու հա մար մյուս սե փա-

կա նա տե րե րի հա մա ձայ նությունն ինք նըս տինք յան նշա նա կում է նաև հո ղա մա սի բաժ նի 

փո փո խության հա մա ձայ նություն:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 

15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խություն նե րից հե տո ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծը հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նության մե ջ 

բա ժին նե րի փո փո խություն նե րի հա մար ուղ ղա կիո րեն սահ մա նել է բո լոր սե փա կա նա-

տե րե րի հա մա ձայ նության առ կա յության անհ րա ժեշ տությու նը:

Մ յուս կող մի ց, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 

15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քի ըն դու նու մը գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծը, կար գա վո րե լով բազ մաբ նա կա րան (ստո րա բա ժան ված) 

շեն քի բնա կա րան նե րի և (կամ) ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի սե փա կա նա տե րե րի ընդ-

հա նուր գույ քի վե րա բեր յալ հար ցե րը, որ ևէ դրույթ չի պա րու նա կել բնա կա րան կամ ոչ 

բնա կե լի տա րածք կամ առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փերն 

ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու կամ շեն քի առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի 

տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու հա մար մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նության 

անհ րա ժեշ տության վե րա բեր յալ: 

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտել է, որ սույն գոր ծով շի նա րա րության թույլտ վության տրա մադր ման պա հին` 

15.08.2005 թվա կա նին, բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք ա վե լաց նե լու դեպ քում ընդ-

հա նուր սե փա կա նություն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րի փո փո խության հնա րա-

վո րություն ընդ հան րա պես նա խա տես ված չի ե ղել:

Այս պի սով, հիմք ըն դու նե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քում փո փո խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-

238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խություն նե րից ա ռաջ և հե տո բազ մաբ նա կա րան շեն-

քում տա րածք ա վե լաց նե լու դեպ քում ընդ հա նուր սե փա կա նություն հան դի սա ցող հո ղա-

մա սի բա ժին նե րի փո փո խության վե րա բեր յալ կար գա վո րումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

եզ րա հան գել է՝

- մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո-

խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա-

տար ված փո փո խություն նե րը բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի կամ ոչ բնա-

կե լի) ա վե լաց նե լու հա մար մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նությու նը չի պա հանջ վել.

- մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո-

խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա-

տար ված փո փո խություն նե րը բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րած քի (բնա կե լի կամ ոչ 

բնա կե լի) ա վե լա ցու մը հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նությու նում բա ժին նե րի փո փո-

խության չի հան գեց րել.

- « Հա յաս տա նի Հան րա պե տության քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո-

խություն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա-
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տար ված փո փո խություն նե րից հե տո բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի 

կամ ոչ բնա կե լի) ա վե լաց նե լու, և (կամ) դրա հետ ևան քով բաժ նա յին սե փա կա նությու-

նում բա ժին նե րի փո փո խություն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ է մյուս սե փա կա նա տե րե րի 

հա մա ձայ նությու նը:

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

27.11.2015թ.
45. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րության  Շեն գա վի թի հար կա յին տես չություն v. 

ան հատ ձեռ նար կա տեր  Մա նուկ  Նա զար յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ա պա հո վա դիր հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ-

մամբ պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար նե րի գծով պար տա վո րությու նը 

հաշ վար կե լու հա մար հար կա յին մար մի  նը պար տա վոր է պար զել ձեռ նար կա տի րոջ կող-

մի ց գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը,

2) ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ հաշ վարկ ված պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վության նվա զա գույն վճար նե րի գծով պար տա վո րության դի մաց գու մար բռնա-

գան ձե լու պա հանջ նե րով վար չա կան դա տա վա րությու նում ո՞վ պետք է կրի ան հատ ձեռ-

նար կա տի րոջ պե տա կան  գրանց ման վկա յա կա նը հար կա յին մարմն  ին հանձ նե լու փաս-

տի ա պա ցուց ման բե ռը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Ի րա-

վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ նաց ված 

ստո րա բա ժա նումն  ե րի, հիմն  արկ նե րի և  ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան հաշ վառ-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ  հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծությու նից 

հետ ևում է, որ պե տությու նը ճա նա չում է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վու նա կությունն 

ու գոր ծու նա կությու նը վեր ջի նիս ձեռ նար կություն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն-

նե րում հաշ վառ ման պա հից մի նչև նրա հաշ վա ռու մի ց հա նե լու մա սին պե տա կան հաշ-

վառ ման գրան ցա մատ յա նում հա մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րե լու պա հը, ուս տի 

լիա զոր ված մարմն  ում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության կա ռա վա րության սահ մա նած 

կար գով գրանց վե լու և  հաշ վառ վե լու փաս տով ան հատ ձեռ նար կա տե րը՝ որ պես ա պա-

հո վա դիր, կրում է օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր վճար ներ կա տա րե լու պար տա կա-

նություն: Այ սինքն` ձեռ նար կություն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում հաշ վառ-

ման և  լիա զոր ված մարմն  ում գրանց վե լու պա հից սկսած մի նչև հաշ վա ռու մի ց հա նե լու 

պահն ան հատ ձեռ նար կա տե րը հան դի սա նում է ա պա հո վա դիր և  պար տա վոր է կա տա-

րել ա պա հո վադրի հա մար օ րեն քով սահ ման ված բո լոր, այդ թվում նաև՝ « Պար տա դիր 

սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (ըն դուն վել է՝ 26.12.1997 

թվա կա նին, ու ժի մե ջ է մտել՝ 31.12.1997 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է՝ 01.01.2013 թվա կա-

նին) սահ ման ված պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար վճա րե լու պար տա-

կա նությու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա պա հո վա դիր հան դի սա նա լու ժա մա-

նա կա հատ վա ծում պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար վճա րե լու պար տա-

կա նություն չկրե լու մի ակ պայ մանն օ րենսդրի կող մի ց սահ ման վել է « Պար տա դիր սո-

ցիա լա կան ա պա հո վության վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի մի նչև 25.07.2012 թվա կա նը 

գոր ծող խմբագ րությամբ 5-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  կե տի 4-րդ  պար բե րությամբ (ու ժը կորց րել 

է 19.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 25.07.2012 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-

152-Ն օ րեն քով), ո րի հա մա ձայն` պե տա կան   գրանց ման վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր 

լիա զոր ված մարմն  ին հանձ նած և  այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռ նար կա տի րա կան 

գոր ծու նեություն չի րա կա նաց րած ան հատ ձեռ նար կա տե րը (ձեռ նե րե ցը) նույն պար բե-

րությամբ սահ ման ված չա փով նվա զա գույն սո ցիա լա կան վճար ներ չի կա տա րում` վկա-

յա կա նը հանձ նե լուն հա ջոր դող ամս վա նից մի նչև վկա յա կա նը հետ ստա նա լու ա մի սն ըն-

կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պար տա դիր սո-

ցիա լա կան ա պա հո վության վճար նե րի գծով պար տա վո րություն հաշ վար կե լու հա մար 

ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը կա-

րող է նշա նա կություն ու նե նալ մի այն 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր-
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ջա նին վե րա բե րող մա սով, այն էլ այն դեպ քում, երբ վեր ջինս պե տա կան   գրանց ման 

վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր հանձ նել է լիա զոր ված մարմն  ին, իսկ 25.07.2012 թվա կա նին 

հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար-

նե րի գծով պար տա վո րություն հաշ վար կե լու հա մար ա պա հո վադրի կող մի ց գոր ծու-

նեություն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քի պարզ ման անհ րա ժեշ տությունն ընդ հան րա պես 

բա ցա կա յում է, քա նի որ պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը 

հաշ վա ռու մի ց հա նե լու վե րա բեր յալ գրառ ման բա ցա կա յության պայ ման նե րում գոր ծում 

է ա պա հո վադրի կող մի ց գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լու կան խա վար կա ծը, ո րի պա-

րա գա յում վեր ջինս պար տա վոր է պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վության վճար նե րի 

գծով կա տա րել իր պար տա կա նություն նե րը:

30.04.2015թ.
46. Եր ևան հա մայնք v. Ա վե տիս Ա փի յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7703/05/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող փո խադրա մի  ջոցն օ տա րե լու 

դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են անց նում օ տար ման օր վա դրությամբ տվյ ալ հարկ-

վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար տա վո րություն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Եր ևան 

քա ղա քի ա վա գա նին, ղե կա վար վե լով «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ին քա կա ռա վար-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 52-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով և 54-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 

 կե տով, 06.07.2009 թվա կա նին կա յաց րել է թիվ 10-Ա ո րո շու մը, ըստ ո րի` 2009 թվա կա-

նի մն ա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար Եր ևան քա ղա քում գույ քա հար կի, հո ղի հար-

կի և  հո ղի վար ձավ ճար նե րի օ րեն քով սահ ման ված կար գով գանձ ման կազ մա կերպ ման 

և  ի րա կա նաց ման լիա զո րություն նե րը պատ վի րակ վել է Եր ևա նի վար չա կան շրջան նե րի 

ղե կա վար նե րին, իսկ վեր ջին նե րիս պատ վի րակ ված լիա զո րություն նե րի կա տար ման վե-

րահս կումն  ի րա կա նաց նում է Եր ևա նի քա ղա քա պե տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հար կեր, տուր քեր մու ծե լու և  այլ պար տա դիր վճա-

րումն  եր կա տա րե լու սահ մա նադրա կան պար տա կա նությու նը կրում է հա մընդ հա նուր 

բնույթ, այն տա րած վում է բո լոր ան ձանց վրա:  Սահ մա նադրի կող մի ց նա խա տես ված 

այս պար տա կա նության մե ջ ար տա հայտ ված են հա սա րա կության հան րա յին շա հե րը: 

ՀՀ  Սահ մա նադրության 45-րդ  հոդ վա ծում ամ րագր ված «յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր 

է» ձևա կեր պու մի ց ակն հայտ է, որ հար կե րը, տուր քե րը և  այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րը 

կրում են հա մա պար տա դիր բնույթ:  Հա մա պար տա դի րությու նը, որ պես ան վե րա պա հո րեն 

կա տար ման են թա կա պա հանջ, տա րած վում է բո լոր վճա րող նե րի վրա:  Գործ նա կա նում 

հա մա պար տա դի րության պա հան ջը կյ ան քի է կոչ վում սե փա կա նա տի րոջ գույ քի մի  մա սի` 

հար կի կամ այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րի ձևա չա փով, պե տության օգ տին փո խան ցե լու 

մի  ջո ցով:  Հա մա պար տա դի րության պա հանջն ար տա հայտ վում է նաև նրա նում, որ կա-

մա վոր մու ծումն  եր չկա տա րե լու դեպ քում դրանք պե տության կող մի ց հար կադրա բար են 

գանձ վում (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ-

դեմ  Լի լիթ  Բա բա սի ևա յի թիվ ՎԴ/7537/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում յու րա-

քանչ յուր ոք պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և  չա փով մու ծել հար կեր, իսկ կոն-

կ րետ  հար կա տե սակ նե րը սահ մա նում է օ րենս դի րը:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում 

օ րեն քով սահ ման ված հար կա տե սակ է գույ քա հար կը, ո րը կախ ված չէ հարկ վճա րող  նե րի 

տնտե սա կան գոր ծու նեության արդ յունք նե րից, այլ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում 

և  օ տա րերկր յա պե տություն նե րում ստեղծ ված կազ մա կեր պություն նե րին, մի  ջազ գա յին 

կազ մա կեր պություն նե րին և դրանց կող մի ց  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նից դուրս 

ստեղծ ված կազ մա կեր պություն նե րին,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության քա ղա քա ցի նե-

րին, օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րին, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիություն չու նե ցող ան ձանց 

սե փա կա նության ի րա վուն քով պատ կա նող հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող գույ քի հա մար 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և  չա փով հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ-

ղա կի հարկ է: Օ րենս դի րը գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկտ նե րը սահ մա նե լիս նշել է, 

որ գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկտ է հան դի սա նում նաև ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր-
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տի մի  ջո ցը, իսկ փո խադրա մի  ջոց նե րի հարկ ման բա զա է հա մար վում հարկ վող օբ յեկտ 

հա մար վող փո խադրա մի  ջո ցի քա շող շար ժի չի հզո րությու նը (ձիաուժ կամ կի լո վատ), 

մի ա ժա մա նակ փո խադրա մի  ջո ցի վրա մե  կից ա վե լի քա շող շար ժիչ նե րի առ կա յության 

դեպ քում գույ քա հար կով հարկ ման բա զա է հա մար վում բո լոր քա շող շար ժիչ նե րի գու-

մա րա յին հզո րությու նը:

Օ րենս դի րը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար որ պես գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա-

նա կաշր ջան սահ մա նել է oրա ցու ցա յին տա րին` մի ա ժա մա նակ ամ րագ րե լով, որ ֆի զի-

կա կան ան ձինք գույ քա հար կի տա րե կան գու մարն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա-

մա պա տաս խան բյու ջե են վճա րում մի նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րառ յալ: 

« Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ գույ քա հար կի գծով 

պար տա վո րությունն ա ռա ջա նում է գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկ տի կամ դրա մի  մա սի 

նկատ մամբ սե փա կա նության ի րա վուն քի ծագ ման ամս վան հա ջոր դող ամս վա 1-ից, գույ-

քա հար կի գծով պար տա վո րությու նը դա դա րում է գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկ տի կամ 

դրա մի  մա սի նկատ մամբ սե փա կա նության ի րա վուն քը դա դա րե լու ամս վան հա ջոր դող 

ամս վա 1-ից:  Միա ժա մա նակ օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր-

ծող ի րա վա կար գա վոր մամբ սահ մա նել էր, որ ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող հարկ-

վող օբ յեկ տը կամ դրա մի  մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են անց նում 

օ տար ման օր վա դրությամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար-

տա վո րություն նե րը: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման 

պայ ման նե րում օ րենս դի րը, գույ քա հար կի վճար ման պար տա վո րության ա ռա ջաց ման և 

 դա դա րեց ման կար գը նա խա տե սե լիս, սահ մա նե լով, որ ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա-

նող հարկ վող օբ յեկ տը կամ դրա մի  մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են 

անց նում օ տար ման օր վա դրությամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար-

կա յին պար տա վո րություն նե րը, վե րը նշված ընդ հա նուր կա նո նից փո խադրա մի  ջոց նե րի 

մա սով նա խա տե սել է բա ցա ռություն:  Մինչ դեռ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին 

գոր ծող ի րա վա կար գա վոր մամբ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար-

տա վո րություն նե րը, այդ թվում նաև` փո խադրա մի  ջոց նե րի մա սով, ա ռանց որ ևէ բա ցա-

ռության են թա կա էին փո խանց ման նոր սե փա կա նա տի րո ջը:

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

27.11.2015թ.
47. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րություն v.  Կա րի նա Աբ րամ յան, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/2224/05/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է հե տա գա ար տա-

հան ման պար տա վո րությամբ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տություն ներ մուծ ված անձ նա կան 

օգ տա գործ ման ապ րանք նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու հա մար ի րա վա-

հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վության կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կություն նե-

րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց-

րած ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է դիր քո րո շում առ այն, որ ՀՀ մաք սա յին օ րենսդրությամբ 

ան ձին ի րա վունք է վե րա պահ ված ընտ րե լու հա մա պա տաս խան մաք սա յին ռե ժիմ կամ 

փո փո խե լու իր կող մի ց ընտր ված մաք սա յին ռե ժի մը: ՀՀ մաք սա յին օ րենսդրությամբ նա-

խա տես ված այս ի րա վունքն ան ձանց հա մար ե րաշ խա վո րում է հետև յալ ի րա վա կան 

հնա րա վո րություն նե րը. ա ռա ջին` ընտ րել օ րեն քով սահ ման ված մաք սա յին ռե ժիմն  ե րից 

որ ևէ մե  կը` կրե լով դրա հա մար օ րեն քով սահ ման ված բո լոր, այդ թվում` մաք սա յին վճար-

նե րի վճար ման հետ կապ ված պար տա կա նություն նե րը, երկ րորդ` փո փո խել իր կող մի ց 

ընտր ված մաք սա յին ռե ժիմն  օ րեն քով սահ ման ված մաք սա յին ռե ժի մով` կրե լով դրա հա-

մար օ րեն քով սահ ման ված բո լոր, այդ թվում` մաք սա յին վճար նե րի վճար ման հետ կապ-

ված պար տա կա նություն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ նշել է, որ ապ րանք նե րի բաց թո ղու մը «ժա-

մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մի  շրջա նակ նե րում թույ լատր վում է հայ տա-
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րա րա տո ւի խնդրար կած ժամկ  ե տով, ո րը չի կա րող մե կ տա րուց ա վե լի լի նել: Այդ ժամ-

կե տի լրա նա լուն հա ջոր դող տասն օր վա ըն թաց քում ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը 

պար տա վոր է դրանք վե րա հայ տա րա րագ րել «վե րաար տա հա նում» մաք սա յին ռե ժի մով 

կամ հանձ նել մաք սա յին մար մի ն նե րի պա տաս խա նա տու պահ պա նությա նը, ո րի դեպ-

քում մի այն ան ձի կող մի ց հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րությու նը հա մար վում է 

չխախտ ված:  Միա ժա մա նակ «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ներ մուծ-

ված ապ րանք ներն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու դեպ քում ապ-

րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը, ե թե սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հան ված ապ րանք-

նե րը չի հանձ նել մաք սա յին մար մի ն նե րի պա տաս խա նա տու պահ պան մա նը, պար տա վոր 

է այդ ապ րանք նե րի ար տա հան ման հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի լրա նա լուն հա ջոր դող 

տասն օր վա ըն թաց քում այդ ապ րանք նե րը վե րա հայ տա րա րագ րել «ներ մու ծում` ա զատ 

շրջա նա ռության հա մար» կամ «վե րա ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժիմն  ե րից որ ևէ մե  կով` 

վճա րե լով այդ ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րը և դրանք սահ ման ված ժամ-

կե տից ուշ վճա րե լու հա մար սահ ման ված տույ ժե րը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-

թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ  Լի լիթ  Բա բա սի ևա յի թիվ ՎԴ/7537/05/12 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ 

օ րենս դի րը վար չա կան պա տաս խա նատ վություն է սահ մա նել մաք սա յին այն կա նոն-

նե րի խախտ ման հա մար, ո րոնք կապ ված են ապ րանք նե րի հե տա գա ար տա հան ման 

կամ հե տա գա ներ մուծ ման պար տա վո րության պատ շաճ կա տար ման հետ և  չեն առնչ-

վում պե տության ֆի նան սա կան շա հե րին, մաք սա յին վճար նե րի վճար ման պար տա կա-

նության կա տար մա նը, ինչ պես նաև այդ պի սի պար տա կա նության կա տար ման ա պա-

հով մա նը: Ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 

199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա խախ տումն  ուղղ ված է  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տ րանս պոր-

տա յին մի  ջոց նե րի մաք սա յին հսկո ղության և  մաք սա յին ձևա կերպ ման՝ «ժա մա նա կա-

վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով սահ ման ված կար գի դեմ: Խնդրո ա ռար կա ի րա-

վա խախ տու մը դրսևոր վում է հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րությամբ  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տություն ներ մուծ ված ապ րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րը սահ-

ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու կամ հե տա գա ներ մուծ ման պար տա վո րությամբ 

ար տա հան ված ապ րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տություն չներ մու ծե լու ե ղա նա կով: Նշ ված ա րարք նե րի կա տար-

ման հա մար օ րենս դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վության մի  ջոց է սահ մա նել 

տու գան քը` խախտ ման օր վա դրությամբ այդ ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց-

նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռության հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա-

տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծության 50 տո կո սի, բայց ոչ պա կաս, քան 50.000 ՀՀ 

դրա մի  չա փով: 

 Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րի արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

փաս տել է, որ ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված և «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք-

սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանք նե րի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րության 

խախ տու մը, ո րը դրսևոր վում է այդ ապ րանք ներն օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 

չար տա հա նե լու ձևով, ա ռա ջաց նում է ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վար չա կան պա-

տաս խա նատ վություն:  Մաք սա յին կա նոն նե րի նշված խախտ ման հա մար օ րենս դի րը որ-

պես վար չա կան պա տաս խա նատ վության մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը, ո րի չա փը կախ-

ված է ներ մուծ ված ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռության հա մար» 

մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծությու նից և  կազ մում է դրա 

50 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս քան 50.000 ՀՀ դրամ:  Հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րության 

ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա-

տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վության մի  ջո ցի՝ տու գան քի չա փը հաշ վար կե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ է նախ ևա ռաջ հաշ վար կել «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա-

յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված և  հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րությու նը խախտ ված 

ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռության հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով 

նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծությու նը, ո րի 50 տո կոսն էլ կկազ մի  նշա նակ-

վող տու գան քի չա փը: Իսկ այն դեպ քում, երբ «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին 
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ռե ժի մով ձևա կերպ ված և  հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րությու նը խախտ ված ապ-

րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռության հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա-

խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծության 50 տո կո սը պա կաս է 50.000 ՀՀ դրա մի ց, 

ա պա ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վար չա կան 

պա տաս խա նատ վության մի  ջո ցի՝ տու գան քի չա փը կկազ մի  50.000 ՀՀ դրամ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի ի մաս տով մաք սա յին վճար ներ են հա մար վում ՀՀ մաք-

սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար մաք սա յին մար մի ն նե րի կող մի ց 

գանձ վող` օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քը, մաք սավ ճա րը, ինչ պես նաև հար կե րը, 

տուր քե րը և  այլ պար տա դիր վճար նե րը:  Հետ ևա բար «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք-

սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված և  հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րությու նը խախտ-

ված ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռության հա մար» մաք սա յին ռե-

ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րը կազ մում են ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով այդ 

ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քի, մաք սավ ճա-

րի, ինչ պես նաև հար կե րի, տուր քե րի և  այլ պար տա դիր վճար նե րի հան րա գու մա րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 98-րդ և 99-րդ  հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վա նոր մե  րի բո-

վան դա կությու նից բխում է, որ մաք սա տուրքն ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և դրույ քա չա փով պե տա կան 

բյու ջե գանձ վող պար տա դիր վճար է, ո րը վճար վում է ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով ապ-

րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար: 

Անդրա դառ նա լով ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 105-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  կե տի ի րա վա կար գա վոր մա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նշված ի րա վադրույ թով 

օ րենս դի րը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար սահ մա նել է ար տո նություն, այն է` ա ռանց մաք-

սա տուր քի վճար ման  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո-

խել ի րենց վրա կրվող կամ ու ղե բե ռում գտնվող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը, և  

որ պես այդ պի սիք դիտ վում են այն ապ րանք նե րը, ո րոնք`

ա) չու նեն գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո րում, պի տա կա վո րում և գտն վում են ու ղեկց-

վող ու ղե բե ռում,

բ) ֆի զի կա կան ան ձինք կրում են ի րենց վրա  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության մաք-

սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին, բա ցա ռությամբ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման 

պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  կե տի հա մա ձայն սահ-

ման ված ապ րան քա տե սակ նե րի (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ  Վա հե  Հա րու թյու ն յա նի թիվ ՎԴ/5170/05/12 վար չա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա-

հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ  կե տե րի հա մադր-

ված վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են մաք սա տուր-

քի վճար ման պար տա կա նությու նից ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով այն պի սի ապ րանք ներ 

տե ղա փո խե լու դեպ քում, ո րոնք գտնվում են ֆի զի կա կան ան ձանց հետ մի ա ժա մա նակ 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության մաք սա յին սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան 

ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած կամ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության մաք սա յին 

սահ մա նը հա տե լու պա հին կորս ված կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում և 

 չու նեն գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր-

ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 109-րդ 1-ին կե տի և 111-րդ  հոդ վա ծի «բ» են թա կե տի բո-

վան դա կությու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար սահ մա նել 

է մաք սավ ճա րի՝ մաք սա յին գոր ծի զար գաց ման և  մաք սա յին մար մի ն նե րի նյու թա տեխ-

նի կա կան և  սո ցիա լա կան բա զա յի ա պա հով ման նպա տա կով օգ տա գործ վող պե տա կան 

բյու ջեում հաշ վառ վող պար տա դիր վճա րի, վճար ման ար տո նություն: Այս պես՝ ֆի զի կա-

կան ան ձինք ա զատ ված են մաք սավ ճա րի վճար ման պար տա կա նությու նից ՀՀ մաք սա յին 

սահ մա նով այն պի սի ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու դեպ քում, ո րոնց հա մար ի րա վա հա րա-

բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ  հոդ վա ծով սահ-

ման ված է մաք սա տուր քի 0 տո կոս դրույ քա չափ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին 
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գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 111-րդ  հոդ վա ծի «բ» են թա կե տի և 105-րդ  հոդ վա ծի 

5-րդ  կե տի հա մադր ված վեր լու ծությու նից բխում է, որ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց ՀՀ 

մաք սա յին սահ մա նով անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի տե ղա փոխ ման հա մար մաք-

սավ ճա րի դեպ քում ևս  գոր ծում է ի րա վա հա րա բե րության ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսգր քով մաք սա տուր քի գծով սահ ման ված ար տոն յալ ռե ժի մը, ո րի հա-

մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են ա ռանց մաք սավ ճա րի վճար ման տե ղա փո խել 

ի րենց հետ մի ա ժա մա նակ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության մաք սա յին սահ մա նը հա տող, 

ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած կամ  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին կորս ված կամ սխալ մամբ այլ 

տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում գտնվող գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո-

րում չու նե ցող ապ րանք նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ ՀՀ օ րենսդրությամբ մաք սա յին մար մի ն նե րի 

կող մի ց գանձ վող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված անձ նա կան օգ-

տա գործ ման ի րե րի ներ մուծ ման հա մար այլ հար կեր, տուր քեր և  պար տա դիր վճար ներ 

սահ ման ված չեն:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ ֆի զի կա կան ան-

ձինք ա զատ ված են ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված և  ի րա վա հա րա բե րության ծագ-

ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ  հոդ վա ծի 5-րդ  կե տի պա հանջ նե րին 

բա վա րա րող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի հա մար մաք սա տուր քի և  մաք սավ ճա րի 

վճար ման պար տա կա նությու նից:  Ֆի զի կա կան ան ձինք մի ա ժա մա նակ անձ նա կան օգ-

տա գործ ման ի րե րի ներ մուծ ման հա մար որ ևէ հար կա յին պար տա վո րություն չու նեն: 

 Հետ ևա բար ֆի զի կա կան ան ձանց անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի, այ սինքն՝ ֆի զի կա-

կան ան ձանց հետ մի ա ժա մա նակ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա-

կան ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած կամ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու պա-

հին կորս ված կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում գտնվող գոր ծա րա նա յին 

փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո րում չու նե ցող ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ 

շրջա նա ռության հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե -

ծությու նը հա վա սար է զրո յի:
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48. Ա րա րատ Ա փո յան v. ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն թեր ազ գա յին անվ տան-

գության ծա ռա յություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6690/05/13 

Խն դիր.  Զին վո րա կան ծա ռա յությու նից ար ձակ ված զին ծա ռա յո ղին եր կա րամ յա ծա-

ռա յության կեն սա թո շա կի նշա նակ ման հա մար արդ յո՞ք կի րա ռե լի են մի նչև « Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րենքն ու ժի մե ջ մտնե-

լը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, ե թե զին ծա ռա յո ղը ծա ռա յությու նից ար ձակ վել է 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րենքն 

ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո (ու ժի մե ջ է մտել 01.01.2011 թվա կա նին):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել 

նշել, որ գույ քա յին կամ անձ նա կան ոչ գույ քա յին ի րա վունք նե րի ծա գու մը, փո փո խու մը 

կամ դա դա րու մը կապ ված է ո րո շա կի հան գա մանք նե րի հետ, ո րոնց օ րեն քը տա լիս է 

ի րա վա կան նշա նա կություն (ի րա վա բա նա կան փաս տեր):  Հետ ևա բար զին վո րա կան կեն-

սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գում է « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 

 հոդ վա ծում նշված ան ձանց մոտ, ե թե վեր ջին ներս բա վա րա րում են « Պե տա կան կեն սա-

թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված պայ ման նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում նշված պայ ման նե րը հան դի սա նում 

են այն պի սի ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ամ բող ջություն, ո րոնց հի ման վրա « Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծում նշված ան ձանց մոտ ծա գում է 

եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը: Այդ փաս տերն են` զին վո րա կան 

ծա ռա յությու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լը և  ար ձակ վե լու օր վա դրությամբ առն-

վազն 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ծա ռա յության ստաժ ու նե նա լը: Այ սինքն՝ 
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եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար հիմք է հան դի սա-

նում ծա ռա յությու նից ար ձակ վե լը և  ծա ռա յությու նից ար ձա կե լու հիմ քով պայ մա նա վոր-

ված՝ ծա ռա յությու նից ար ձակ վե լու օր վա դրությամբ 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա-

կան ստաժ ու նե նա լը:

Ըստ այդմ՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 

մա սում սահ ման վել են, թե զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յության ստա ժում ծա ռա յության 

(աշ խա տան քի) ի րա կա նաց ման փաս տա ցի ժա մա նա կա հատ վա ծից բա ցի ինչ հա վելյ  ալ 

ժամկ  ետ ներ են նե րառ վում: Դ րանք այն պի սի ժամկ  ետ ներն են, ո րոնց ըն թաց քում անձն 

ի րա կա նաց րել է այն պի սի գոր ծու նեություն, կամ վեր ջի նիս նկատ մամբ առ կա են ե ղել 

այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք հա վա սա րեց ված են զին վո րա կան ծա ռա յությա նը: Այս-

պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի 

հա մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յության ստաժն իր մե ջ նե րա ռում է փաս տա ցի 

զին վո րա կան ծա ռա յության և դրան հա վա սա րեց ված այլ գոր ծու նեության և/ կամ օ րեն-

քով սահ ման ված՝ զին վո րա կան ծա ռա յությա նը հա վա սա րաց ված հան գա մանք նե րի ժա-

մա նա կա հատ ված նե րը, և դրանց հան րա գու մա րը « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում նշված 20 օ րա ցու ցա յին տար վան հա-

վա սար և  ա վե լի տա րի լի նե լու դեպ քում ան ձի մոտ կա րող է ծա գել եր կա րամ յա կեն սա-

թո շա կի ի րա վունք:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ  հոդ վա ծի վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն-

սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունքն այդ պի սի կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձի մոտ 

ծա գում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սություն ու նե ցող մարմն  ին դի մե  լու հիմ քով 

կեն սա թո շակ նշա նա կե լու պա րա գա յում: Ընդ ո րում, եր կա րամ յա կեն սա թո շա կի ի րա-

վուն քի առ կա յության դեպ քում ան ձին եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շակ նշա նա-

կե լիս պետք է հաշ վի առ նել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ 

 հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով սահ ման ված ար տոն յալ ժամկ  ետ նե րի հիմ քե րի առ կա յությու նը: 

Այ սինքն՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով 

սահ ման ված ար տոն յալ ժամկ  ետ նե րը կազ մում են եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո-

շակ ստա նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման բա ղադրա տար րեր՝ ի տար բե րություն նույն հոդ-

վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րի, ո րոնք հիմք են եր կա րամ յա ծա ռա յության 

կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ զին ծա ռա յող նե րի եր կա րամ յա ծա ռա յության 

կեն սա թո շա կի հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րը մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե-

րի մա սին» ՀՀ 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լը, այն է՝ մի նչև 

01.01.2011 թվա կա նը, կար գա վոր վել են նախ՝ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան-

դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վության մա սին» թիվ ՀՕ-49 օ րեն քով և « Զին ծա ռա յող նե րի 

և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի կեն սա թո շակ նե րի նշա նակ ման կար գի և ն րանց 

ա պա հո վության և  ար տո նություն նե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րության 26.05.1993 թվա կա-

նի թիվ 277 ո րոշ մամբ, այ նու հետև՝ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ-

նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վության մա սին» թիվ ՀՕ-258 օ րեն քով, «« Զին ծա ռա յող նե րի 

և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վության մա սին»  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության օ րեն քի կի րար կումն  ա պա հո վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի մա սին» ՀՀ կա ռա-

վա րության 27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ մամբ:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ 

 հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ այն դեպ քե րում, երբ ի րա վա-

կան ակտն ու ժը կորց րած է ճա նաչ վում, այդ ակ տի գոր ծո ղությու նը տա րած վում է մի այն 

մի նչև դրա ու ժը կորց նե լու օ րը ծա գած հա րա բե րություն նե րի վրա, չի տա րած վում դրա-

նից հե տո ծա գած հա րա բե րություն նե րի վրա, ե թե նույն օ րեն քով կամ ակտն ու ժը կորց-

րած ճա նա չե լու մա սին ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։ Այ սինքն՝ ըստ ժա-

մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղության հա մընդ հա նուր սկզբուն քի՝ ի րա վա կան 

ակ տի գոր ծո ղությու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ ե ղած ժա մա նա կա հատ վա ծում ծա-

գած ի րա վա հա րա բե րություն նե րի նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած՝ ի րա վա կան ակ տի կի րա-

ռե լիության հարցն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է կար գա վոր ման ա ռար կան կազ մող ի րա վա-

հա րա բե րության ծագ ման պա հի հետ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ թե՛ « Զին ծա ռա յող նե րի 
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և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վության մա սին» թիվ ՀՕ-49 

օ րեն քով, թե՛ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա-

հո վության մա սին» թիվ ՀՕ-258 օ րեն քով եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի ի րա-

վուն քը պայ մա նա վոր վել է ծա ռա յությու նից ա զատ վե լու պա հին ո րո շա կի զին վո րա կան 

ստա ժի առ կա յությամբ, այ սինքն՝ նախ կի նում գոր ծող կար գա վո րումն  ե րով ևս  եր կա րամ-

յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի ի րա վունքն ան ձի մոտ կա րող էր ծա գել մի այն ծա ռա-

յությու նից ար ձակ վե լու պա հին, ե թե առ կա էր հա մա պա տաս խան ծա ռա յության ստաժ: 

Այս պի սով, թե՛ նախ կին, թե՛ ներ կա կար գա վո րումն  ե րով եր կա րամ յա ծա ռա յության զին-

վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծա գումն  օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է զին վո րա-

կան ծա ռա յությու նից ան ձին ար ձա կե լու հետ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 15.01.2008 

թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-723 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, եզ րա-

հան գել է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն ան ձի կեն սա թո շակ ստա նա լու լե գի տիմ 

ի րա վուն քը կա պել է կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի հետ, մի նչ դեռ սույն գոր ծով 

նախ կի նում գոր ծող օ րենսդրության հի ման վրա կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի 

ծագ ման փաստ առ կա չէ:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյ ալ դեպ քում 

կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ գոր ծող օ րեն քի կար գա վո րում-

նե րը, ո րոնք եր կա րամ յա ծա ռա յության կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի, ինչ պես նաև զին վո-

րա կան ստա ժի ար տոն յալ հաշ վար կի (մե  կու կես ան գամ ա վել չա փով) հա մար նա խա տե-

սում են 20 օ րա ցու ցա յին տար վա ստա ժի առ կա յություն:

17.07.2015թ.
49.  Մա յիս  Հա կոբ յան v. ՀՀ աշ խա տան քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա-

րության սո ցիա լա կան ա պա հո վության պե տա կան ծա ռա յություն, ՀՀ աշ խա տան-

քի և  սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րության սո ցիա լա կան ա պա հո վության պե-

տա կան ծա ռա յության աշ խա տա կազ մի   Մար տու նու սո ցիա լա կան ա պա հո վության 

տա րած քա յին բա ժին, վարչ. գործ թիվ ՎԴ2/0584/05/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տությու նում ե րաշ խա վոր ված մաս նա կի աշ խա տան քա յին կեն սա թո շա կի ի րա-

վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ 

 Սահ մա նադրության 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նը 

սո ցիա լա կան պե տություն է:  Սո ցիա լա կան պե տության կար ևո րա գույն բնու թագ րիչ նե-

րից մե  կը մարդ կանց սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծության արդ յու նա վետ ե րաշ խիք նե րի 

ա պա հո վումն  է: ՀՀ  Սահ մա նադրության 37-րդ  հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է յու րա քանչ յուր 

ան ձի սո ցիա լա կան ա պա հո վության ի րա վուն քը, ո րը են թադրում է նաև կեն սա թո շակ 

ստա նա լու ի րա վուն քը` օ րեն քով սահ ման ված ձևե րով ու ծա վա լով:

 ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 04.10.2006 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-649 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ կեն սա թո շա կի վճա րու մը գործ նա-

կա նում սե փա կա նությու նը սե փա կա նա տի րո ջը փո խան ցե լու մի  ջոց է:  Կեն սա թո շա կը, 

սո ցիա լա կան ա պա հո վության մի  ջոց լի նե լով հան դերձ, սե փա կա նության ձև  է նաև 

ըստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի: Այս հա մա տեքս տում Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել հի շա տա կել, որ  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ-

րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` 

 Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րության 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված «գույք» 

հաս կա ցությունն ու նի ինք նա վար նշա նա կություն, ո րը չի սահ մա նա փակ վում նյու թա-

կան ի րե րի նկատ մամբ սե փա կա նության ի րա վուն քով և  կապ ված չէ ներ պե տա կան 

օ րենսդրության ձևա կան դա սա կարգ ման հետ: Ինչ պես նյու թա կան ի րե րը, գույ քա յին 

հան դի սա ցող ո րո շա կի այլ ի րա վունք ներ ու շա հեր նույն պես կա րող են հա մար վել «գույ-

քա յին ի րա վունք ներ» և  հետ ևա բար նաև «գույք» նույն դրույ թի ի մաս տով:  Յու րա քանչ յուր 

գոր ծով պար զա բան ման են թա կա հարցն այն է, թե արդ յոք, գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե-

րից ել նե լով, դի մու մա տուն ու նե ցել է  Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րության 1-ին հոդ վա-

ծով պաշտ պան վող նյու թա կան շահ (տե´ս, օ րի նակ,  Մի նաս յա նը և  Սե մե րջ յանն ընդ դեմ 

 Հա յաս տա նի գոր ծով  Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.06.2009 թվա-
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կա նի վճի ռը, 55-րդ  կետ):  Միա ժա մա նակ Եվ րո պա կան դա տա րա նը տվել է  Կոն վե ցիա յի 

թիվ 1 Ար ձա նագ րության 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով «սե փա կա նություն» հաս կա ցության 

ընդ լայն ված մե կ նա բա նություն` օգ տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցությու-

նը:  Մաս նա վո րա պես,  Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ պա հան ջի ի րա վուն քը ստա նում է «սե փա կա նություն» ո րա կումն  այն պա հից, երբ 

անձն ու նե նում է «օ րի նա կան սպա սե լիք» իր ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 

(տե՛ս, «Պ րե սոս  Կոմ պա նիա  Նա վիե ռա ՍԱ»-ն և այ լոք ընդ դեմ  Բել գիա յի գոր ծով  Մար դու  

ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը): Ըստ Եվ րո պա կան 

դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի ի րա վուն քը  Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար-

ձա նագ րության 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է ըն կալ վել որ պես գույ քա յին ի րա վունք, 

ե թե բա վա րար չա փով հիմն  ա վոր ված է, որ այն կա րող է ի րա վա բա նո րեն ի րաց վել (տե՛ս, 

 Բու ր դովն  ընդ դեմ  Ռու  սաս տա նի գոր ծով  Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 

07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40-րդ  կետ):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րոգր յալ 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, իր նախ կին ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է, որ կեն սա թո-

շա կի ի րա վուն քը  Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րության 1-ին հոդ վա ծով պաշտ պան վող 

գույ քա յին ի րա վունք է (տե՛ս, օ րի նակ`  Թե րե զա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ ՀՀ աշ խա տան քի և 

 սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան ՀՀ բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նու թյան գոր-

ծա կա լու թյան թիվ ՎԴ/5086/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում կեն սա թո շա-

կա յին ա պա հո վության հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րը կար գա վո րող հիմն  ա կան 

օ րենսդրա կան ակ տը « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն է, ո րը սահ մա-

նում է պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, կեն սա թո շակ հաշ վար կե լու, նշա նա-

կե լու և վ ճա րե լու պայ ման ներն ու կար գը: Օ րենս դի րը, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագ րե լով պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, դրանց 

շար քում սահ մա նել է նաև մաս նա կի կեն սա թո շա կը, ո րը դաս վում է աշ խա տան քա-

յին կեն սա թո շակ նե րի շար քին (« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ  կետ) և ն շա նակ վում է կրթության, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո-

րիա նե րի աշ խա տող նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի ի մաս տով ֆի զի կա կան ան ձանց կեն սա թո շակ նշա նա կե լը տե ղի է ու նե նում ֆի-

զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կեն սա-

թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սություն ու նե ցող մարմն  ի կող մի ց կա յաց վող ո րոշ ման հի ման 

վրա, որն էլ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձին հնա րա վո րություն է տա լիս ա նար գել օգտ վե լու 

իր` կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քից: Օ րենս դի րը հստակ սահ մա նել է, որ մաս նա կի 

կեն սա թո շակ նշա նա կե լու դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա-

կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` պար զե լու հա մար տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձի 

մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ` « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ-

կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ  հոդ վա ծի բո վան դա-

կությու նից հետ ևում է, որ կրթության, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րը 

կա րող են ձեռք բե րել մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք, ե թե կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու ի րա վա սություն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում 

դի մե  լու պա հին լրա ցել է նրանց 55 տա րին, ու նեն առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար-

վա աշ խա տան քա յին ստաժ և  մի նչև 01.08.2003 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-

ծում առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րի աշ խա տել են մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք 

տվող հա մա պա տաս խան մաս նա գի տություն նե րով կամ պաշ տոն նե րում: Ընդ ո րում, 

կրթության, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո-

շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տություն նե րի և  պաշ տոն նե րի ցան կը սահ ման ված է 

«« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության օ րեն քի կի-

րար կումն  ա պա հո վե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րության 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն 

ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ կրթության, մշա կույ թի աշ-
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խա տո ղը կա րող է ձեռք բե րել մաս նա կի աշ խա տան քա յին կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-

վունք հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության դեպ քում.

1) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում դի մե  լու պա հին լրա ցել է կրթության, 

մշա կույ թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տո ղի 55 տա րին,

2) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում դի մե  լու պա հին կրթության, մշա կույ-

թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տողն ու նի առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար վա աշ խա տան-

քա յին ստաժ,

3) կրթության, մշա կույ թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տո ղի` ՀՀ կա ռա վա րության 

05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով սահ ման ված ցան կում 

ընդգրկ ված մաս նա գի տություն նե րով և  պաշ տոն նե րում մի նչև 01.08.2003 թվա կանն ըն-

կած ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տած մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժը 

կազ մում է առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րի:

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ֆի զի կա կան ան ձի` մաս նա կի աշ խա-

տան քա յին կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունքն ի րաց վում է տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձի 

դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կեն սա թո շակ նշա նա-

կե լու ի րա վա սություն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման կող մի ց 

կա յաց վող ո րոշ ման հի ման վրա: Այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու ի րա վա սություն ու նե ցող վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել 

փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` պար զե-

լու հա մար դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի մոտ մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա-

նա լու հա մար անհ րա ժեշտ` « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-

ված վե րը նշված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յությու նը կամ 

բա ցա կա յությու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ կա ռա վա րության 05.05.2011 թվա կա-

նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով հաս տատ ված կրթության, մշա կույ թի ո րոշ 

կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա-

գի տություն նե րի և  պաշ տոն նե րի ցան կում, ի թիվս այլ պաշ տոն նե րի, նե րառ ված է նաև 

պե տա կան հան րակր թա կան դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադրա կան ու սուց ման 

գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը:  Փաս տո րեն, ՀՀ կա ռա վա րության 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 

665-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն` դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադրա կան ու սուց ման 

գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը հա մար վում է կրթության, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի 

աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող պաշ տոն:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ

27.11.2015թ.
50. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րության  Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին 

տես չություն v. « Վար դա նի  Զար թոն քը» ՍՊԸ, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/11193/05/13

Խն դիր. Արդ յո՞ք պե տա կան տուր քի գծով տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի կող մի ց կա-

տար ված վճա րումն  ե րը վար չա կան մար մի նն ի րա վա սու է ուղ ղել նույն սուբ յեկ տի նկատ-

մամբ հե տա գա յում հաշ վարկ ված պար տա վո րություն նե րի մար մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ 

 Սահ մա նադրության 5-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում ամ րագր ված է ա ռանց քա յին նշա նա-

կություն ու նե ցող սահ մա նադրա կան պա հանջ, հա մա ձայն ո րի՝ պե տա կան և  տե ղա կան 

ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց լիա զո րություն նե րը պետք 

է սահ ման ված լի նեն ՀՀ  Սահ մանդրությամբ կամ օ րեն քով: « Վար չա րա րության հի մունք-

նե րի և  վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով օ րենս դի րը 

նա խա տե սել է օ րի նա կա նության են թասկզ բունք հան դի սա ցող օ րեն քի վե րա պա հու մը: 

Օ րեն քի վե րա պա հում նշա նա կում է, որ վար չա կան մար մի  նը որ ևէ գոր ծո ղություն ի րա-

կա նաց նե լու հա մար պետք է լիա զոր ված լի նի օ րեն քով կամ օ րեն քով նա խա տես ված 

դեպ քում նաև այլ ի րա վա կան ակ տով:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ հար կե րի և  պար տա դիր այլ վճար նե րի առն չությամբ 

ծա գած հա րա բե րություն նե րը նույն պես կար գա վոր ված են ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ, ինչն 

ինք նին վկա յում է հա սա րա կության և  պե տության հա մար դրանց կար ևո րության և  էա-

Էջ 
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կան նշա նա կության մա սին:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության ի րա վա կան հա մա կար-

գում օ րենս դի րը պե տա կան տուր քը սահ մա նել է որ պես պե տա կան մար մի ն նե րի լիա-

զո րություն նե րի ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված պար տա դիր վճար, որն օ րեն քով 

սահ ման ված ծա ռա յություն նե րի կամ գոր ծո ղություն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և  ի րա վա-

բա նա կան ան ձան ցից գանձ վում է պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ:

Օ րենս դի րը պե տա կան տուրք վճա րող նե րի հա մար սահ մա նել է պար տա կա նություն 

ժա մա նա կին և լ րիվ վճա րել օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քե րը, ինչ պես նաև 

պե տա կան տուր քի վճա րու մով ծա ռա յություն ներ կամ գոր ծո ղություն ներ ի րա կա նաց նող 

մար մի ն ներ կամ պաշ տո նա տար ան ձանց ներ կա յաց նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հիմն  ա վո րող փաս տաթղ թե րը: « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը սահ-

մա նել է նաև պե տա կան տուր քի գանձ ման պա հը՝ նա խա տե սե լով, որ ե թե օ րեն քով այլ 

կարգ սահ ման ված չէ կամ վճա րո ղին պե տա կան տուր քի գծով ար տո նություն տրված չէ, 

ա պա պե տա կան տուր քը գանձ վում է մի նչև հա մա պա տաս խան ծա ռա յության մա տու-

ցու մը կամ գոր ծո ղության ի րա կա նա ցու մը:  Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ 

օ րեն քով սահ ման ված տա րե կան հեր թա կան պե տա կան տուր քի վճա րու մը յու րա քանչ յուր 

ա ռա ջի կա տար վա հա մար կա տար վում է մի նչև ա ռա ջի կա տա րին սկսե լը` լիա զոր մարմ-

նի կող մի ց տա րե կան պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա ռա յություն-

նե րի մա տուց ման կամ գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման արդ յուն քում փաս տաթղ թե րի 

տրման ամ սաթ վից ոչ ուշ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դիրն ան ձանց հա մար նա խա տե սել 

է օ րենսդրությամբ սահ ման ված չա փից ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի վե րա դար-

ձի ի րա վա կան հնա րա վո րություն: Այ սինքն` գործ նա կա նում հնա րա վոր է, որ պե տա կան 

տուր քի գու մա րը վճար վի սահ ման ված չա փից ա վել: Այդ դեպ քում պե տա կան  տուր քը 

կա րող է վե րա դարձ վել մի այն վճա րո ղի դի մու մի  հա մա ձայն, ե թե դի մու մը ներ կա յաց վել 

է ֆի նան սա կան մար մի ն` պե տա կան   տուր քի   կամ նրա մի  մա սը վե րա դարձ նե լու ի րա-

վուն քի ա ռա ջաց ման օր վա նից ե րեք տա րուց ոչ ուշ ժամկ  ե տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել անդրա դառ նալ « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի ի րա վա կար գա վոր մա նը, ո րի հա մա ձայն` 

պե տա կան տուր քե րի պար տա վո րություն նե րը և դրանց մա րումն  ե րը (վճա րու մը, հաշ-

վան ցու մը), ինչ պես նաև պե տա կան տուր քե րի պար տա վո րություն նե րից ա վե լի վճար-

ված գու մար նե րը հաշ վառ վում են դրա մով (ա ռանց լու մա նե րի): Վ ճա րո ղի լու ծար ման 

դեպ քում պե տա կան տուր քե րի մի նչև հար յուր դրամ ընդ հա նուր պար տա վո րություն նե րը 

և  գե րավ ճար ներն ան տես վում են:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ, նախ, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

36.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի կար գա վոր ման ա ռար կան վե րա բե րում է գու մա րի հաշ վառ-

ման ար ժույ թին, այլ ոչ թե ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վա րություն-

նե րի մար մանն ուղ ղե լուն: Երկ րորդ, թեև « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ 

 հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում օ րենս դիրն օգ տա գոր ծել է «հաշ վան ցում» տեր մի  նը, այ դու հան-

դերձ դրա նից ուղ ղա կիո րեն չի բխում ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո-

րություն նե րի դի մաց հաշ վան ցե լու ի րա վա կան հնա րա վո րությու նը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քում 

ամ րագ րե լով պե տա կան  տուր քե րը ժա մա նա կին և լ րիվ վճա րե լու պար տա կա նություն` 

օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է պե տա կան տուր քը վե րա դարձ նե լու կար գը` այդ 

գոր ծո ղությու նը պայ մա նա վո րե լով վճա րո ղի կող մի ց դի մու մի  ներ կա յաց մամբ:  Հարկ է 

նկա տել, որ հար կա յին օ րենսդրությու նը նույն պես ա վել վճար ված գու մար նե րը վե րա-

դարձ նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վո րել է վճա րո ղի կող մի ց դի մու մի  ներ կա յաց մամբ: 

Ընդ ո րում, ի տար բե րություն « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ո րով ա վել վճար-

ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո րություն նե րի դի մաց հաշ վան ցե լու որ ևէ կարգ 

նա խա տես ված չէ, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նել է հար կե րի հաշ վանց ման 

և (կամ) վե րա դարձ ման կարգն ու ժամկ  ետ նե րը:  Մաս նա վո րա պես, « Հար կե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 33-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` հար կա յին օ րենսդրությամբ սահ ման ված կար-

գով հաշ վարկ ված որ ևէ հար կա յին պար տա վո րություն նե րից ա վե լի վճար ված գու մար-

նե րը (գե րավ ճար նե րը) հար կա յին մարմն  ի կող մի ց հաշ վանց վում են հարկ վճա րո ղի այլ 

պար տա վո րություն նե րի հաշ վին կամ վե րա դարձ վում են ոչ ուշ, քան վե րա դարձ ման  մա-

սին  հարկ վճա րո ղի դի մու մը ստա նա լուց հե տո 30 օր վա ըն թաց քում: Իսկ հար կե րի հաշ-

վանց ման և (կամ) վե րա դարձ ման կարգն ու ժամկ  ետ նե րը սահ ման վել են « Հար կե րի 
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մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 1 հա վել վա ծով, ո րով ամ բող ջությամբ կա նո նա կարգ ված են հար-

կե րի հաշ վանց մանն և (կամ) վե րա դարձ մանն առնչ վող ի րա վա հա րա բե րություն նե րը: 

Այս պի սով, ի տար բե րություն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րենքն ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո րություն նե րի դի մաց 

հաշ վան ցե լու որ ևէ կարգ չի նա խա տե սել, հետ ևա բար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 36.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում «հաշ վան ցում» տեր մի  նի օգ տա գործ ված լի նե-

լու հան գա ման քը բա վա րար ի րա վա կան հիմք չէ ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ 

պար տա վո րություն նե րի դի մաց հաշ վան ցե լու գոր ծո ղությու նը կա տա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը հա մա հունչ է նաև 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի ի րա վա կար գա վոր-

մա նը, ո րի 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 մի այն 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 կիո րեն պայ մա նա վոր ված է ի րա-

վա կան այլ ակ տի ըն դուն մամբ, ա պա ի րա վա կան ակտն այդ նոր մի  մա սով գոր ծում է 

հա մա պա տաս խան ի րա վա կան այլ ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

Տվյ  ալ դեպ քում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րենք 36.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 

ի րա վա կար գա վոր ման ի մաս տով պե տա կան տուր քե րի պար տա վո րություն նե րի մա րում-

ներ են դի տարկ վել ինչ պես վճա րու մը, այն պես էլ հաշ վան ցու մը:  Սա կայն հաշ վանց ման 

մա սով նշված ի րա վա նոր մի  պա հան ջի կա տա րումն  ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է 

հաշ վանց կա տա րե լու կարգ ու ժամկ  ետ ներ սահ մա նող ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն-

մամբ:  Հետ ևա բար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սը` 

հաշ վան ցում կա տա րե լու մա սով կա րող է գոր ծել մի այն հաշ վանց կա տա րե լու կարգ ու 

ժամկ  ետ ներ սահ մա նող ի րա վա կան այլ ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:  Հարկ է նաև 

նկա տել, որ ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի՝ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 

սահ ման ված վե րա դարձ ման կա նոն ներն օ րեն քի ա նա լո գիա յի ու ժով հաշ վան ցի նկատ-

մամբ կի րա ռե լի հա մա րե լու պա րա գա յում ան գամ հաշ վան ցի կա տա րում ի րա կա նաց-

նե լու հա մար վճա րո ղի կող մի ց պետք է ներ կա յաց վի հա մա պա տաս խան դի մում: Ընդ 

ո րում, հաշ վանց կա տա րե լու վե րա բեր յալ վճա րո ղի դի մու մը մե ր ժե լու վե րա բեր յալ վար-

չա կան մարմն  ի ըն դու նած ո րոշ ման ի րա վա չա փության գնա հա տու մը կա րող է ի րա կա-

նաց վել « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և  վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 

կամ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով այդ ո րո շու մը 

բո ղո քար կե լու կամ վի ճար կե լու դեպ քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը « Պե տա կան տուր քի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քում սահ մա նել է, որ պե տա կան տուր քի վճար ման` ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

պար տա վո րությու նը դա դա րում է այդ պար տա կա նության կա տա րու մով, պե տա կան 

տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու մով, պե տա կան տուր քի վե րա ցու մով կամ օ րեն քով սահ-

ման ված այլ հիմ քե րով։  Նույն օ րեն քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև, որ ան կախ վե րը 

նշված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա վո րության դա դար ման հիմ քե րից, կազ մա-

կեր պություն նե րի հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա վո րությու-

նը դա դա րում է նաև այդ պար տա վո րության կա տար մամբ` օ րեն քով սահ ման ված դրույ-

քա չա փե րով ու ժամկ  ետ նե րում հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի գու մար նե րի 

(պե տա կան տուր քի գու մա րը հա մար վում է վճար ված  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության 

բյու ջեի հա մա պա տաս խան հաշ վին հաշ վեգր վե լու օր վա նից), ինչ պես նաև դրանց վճա-

րումն  ու շաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տույ ժե րի գու մար նե րի վճար մամբ, 

տա րե կան պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու մով, օ րեն քով տա րե կան պե տա կան 

տուր քի վե րաց մամբ, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան դեպ քում և  մի նչև հեր-

թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի վճար ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի 

վեր ջին օ րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության օ րենսդրությամբ սահ ման ված կար գով լիա-

զոր մարմն  ի կող մի ց տա րե կան պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա-

ռա յություն նե րի մա տուց ման կամ գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման արդ յուն քում տրված 

փաս տաթղ թե րի (ի րա վունք նե րի, թույլտ վություն նե րի, ար տո նագ րե րի, լի ցեն զիա նե րի, 

ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի) գոր ծո ղության դա դա րեց ման (ու ժը կորց րած ճա նաչ վե-

լու) դեպ քում:
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30.04.2015թ.
51. «Ալ ֆա- Ֆարմ» ՓԲԸ v. ՀՀ ա ռող ջա պա հության նա խա րա րություն, ՀՀ 

ա ռող ջա պա հության նա խա րար, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9358/05/12 

Խն դիր. Ի րա վա չափ է արդ յո՞ք այլ վայ րում ևս  լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու-

նեությամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տի մե ր ժումն  այն հիմ քով, որ հայ տա -

տուի նախ կին լի ցեն զիա յի գոր ծու նեությու նը « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ  կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով դա դա-

րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ժամկ  ե տը չի լրա ցել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 

լի ցեն զա վոր ման, այ սինքն` լի ցեն զիա նե րի տրման, դրանց գոր ծո ղության ժամկ  ե տի եր-

կա րաձգ ման, վե րաձ ևա կերպ ման, գոր ծո ղության կա սեց ման և  դա դա րեց ման ի րա վա կան 

գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րը կար գա վոր վում են « Լի ցեն զա վոր ման 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի 33-րդ  հոդ վա ծում օ րենս դի րը սահ մա նել է լի ցեն-

զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեությամբ այլ վայ րում ևս զ բաղ վե լու հա մար ա ռան ձին 

լի ցեն զիա ստա նա լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րը: Ընդ ո րում, օ րեն քի նշված հոդ-

վա ծում օ րենսդրի կող մի ց նա խա տես ված կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են մի այն այն 

դեպ քում, երբ հայ տա տուն ու նի լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու-

նեությամբ զբաղ վե լու պաշ տո նա պես հաս տատ ված ի րա վունք (լի ցեն զիա) և  ցան կա նում 

է այլ վայ րում ևս  ի րա կա նաց նել լի ցեն զա վոր ման են թա կա նույն գոր ծու նեությու նը: 

 Միա ժա մա նակ, « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ  հոդ վա ծում նա խա տես ված 

կար գա վո րումն  ե րը տա րած վում են մի այն լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեության այն 

տե սակ նե րի վրա, ո րոնք օ րեն քի հա մա ձայն պետք է ի րա կա նաց վեն մի այն լի ցեն զիա յում 

նշված վայ րում: 

Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով, որ լի ցեն զա վոր ման են թա կա են մի այն « Լի ցեն զա վոր ման 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի աղյ  ու սա կում ընդգրկ ված գոր ծու նեության 

տե սակ նե րը, մի ա ժա մա նակ ամ րագ րել է նաև, որ ե թե նշված աղյ  ու սա կի 10-րդ ս յու նա-

կում` լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նեության ան վան ման դի մաց, 

նշված է «Վ» տա ռը, ա պա լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեության այդ տե սա կը պետք 

է ի րա կա նաց վի մի այն լի ցեն զիա յում նշված վայ րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար դեն իսկ ար ձա նագ-

րել է, որ « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ  հոդ վա ծում «Վ» տա ռով նշվում 

են գոր ծու նեության այն տե սակ նե րը, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար տրվող լի ցեն զիա-

յում նշված է այդ գոր ծու նեության ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի վայ րը, իսկ այլ վայ րում 

նույն գոր ծու նեությամբ զբաղ վե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է ստա նալ նոր լի ցեն զիա (տե՛ս, 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու թյու նն ընդ դեմ «Ա նե լիք 

 Բանկ» ՓԲԸ-ի թիվ 3-1894(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

43-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի աղյ  ու սա կում` «Ա ռող ջա պա հության բնա գա վառ» վեր տա-

ռությամբ 3-րդ  բաժ նի « Դե ղատ նա յին գոր ծու նեություն» վեր տա ռությամբ 2-րդ  կե տի 10-

րդ ս յու նա կում նշված է «Վ» տա ռը:  Հետ ևա բար դե ղատ նա յին գոր ծու նեության` որ պես 

լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեության ա ռան ձին տե սա կի ի րա կա նաց ման հա մար 

տրվող լի ցեն զիա յում նշվում է դրա ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի վայ րը, իսկ այլ վայ րում 

ևս  դե ղատ նա յին գոր ծու նեությամբ զբաղ վե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է ստա նալ նոր լի-

ցեն զիա:

Անդրա դառ նա լով « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ 

 մա սով սահ ման ված ի րա վա կար գա վոր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նշված 

ի րա վադրույ թով օ րենս դի րը լի ցեն զիա յի գոր ծո ղության դա դա րե ցու մի ց բա ցի տնտես-

վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մար լրա ցու ցիչ բա ցա սա կան ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա-

ջաց նե լու նպա տակ է հե տապն դում` ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում նա խա տե սե լով 

նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար հայտ ներ կա յաց նե լու վեր ջին նե րիս ի րա վուն քի ի րաց-

ման նկատ մամբ: Այս պես, « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ 

 մա սի բո վան դա կությու նից բխում է, որ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված ո րոշ հիմ քե րով լի-
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ցեն զիա յի գոր ծո ղության դա դա րեց ման դեպ քում անձն ի րա վունք ու նի նոր լի ցեն զիա 

ստա նա լու հա մար դի մե լ լի ցեն զա վո րող մար մի ն մի այն լի ցեն զիա յի գոր ծո ղությու նը դա-

դա րեց վե լուց մե կ տա րի հե տո: Ե թե հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա-

կան ան ձը կամ « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված այլ սուբ յեկ տը նոր 

լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար դի մե լ է լի ցեն զիա յի գոր ծո ղությունն օ րեն քով սահ ման ված 

ո րոշ հիմ քե րով դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում, ա պա լի ցեն զա վո րող 

մար մի  նը պար տա վոր է մե ր ժել վեր ջի նիս լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը:

Այս պի սով, « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով ամ-

րագր ված ի րա վադրույ թի խախտ ման հիմ քով նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը կա րող է 

մե րժ վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յության դեպ քում.

ա) լի ցեն զա վոր ման են թա կա ո րո շա կի գոր ծու նեությամբ զբաղ վող ան ձի լի ցեն զիա-

յի գոր ծո ղությու նը դա դա րեց վել է « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 

1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ  կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով,

բ) նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար այդ ան ձը դի մե լ է լի ցեն զիա յի գոր ծո ղությու նը 

դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա կան պե տությու նում գոր ծող կար-

ևո րա գույն սկզբունք նե րից է նաև ի րա վա հա վա սա րության սկզբուն քը: Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը, « Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սը վեր լու ծե-

լով ի րա վա հա վա սա րության հա մընդ հա նուր սկզբուն քի լույ սի ներ քո, ար ձա նագ րել է, որ 

« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով ամ րագր ված սահ մա-

նա փա կու մը կի րա ռե լի է բո լոր այն տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ, ո րոնց լի-

ցեն զիա յի գոր ծո ղությու նը դա դա րեց վել է նույն օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ  կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով, ան կախ այն հան գա ման քից, թե 

տվյ ալ տնտես վա րող սուբ յեկ տի լի ցեն զիա յի գոր ծո ղության դա դա րե ցու մի ց հե տո վեր-

ջինս շա րու նա կում է հան դի սա նալ լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր-

ծու նեությամբ զբաղ վող անձ, թե` ոչ:  Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ լի ցեն-

զիա նե րից մե  կի գոր ծո ղության դա դա րե ցու մի ց հե տո տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մի ց 

դե ղատ նա յին գոր ծու նեությամբ զբաղ վող անձ հան դի սա նա լը բա վա րար չէ, որ պես զի 

« Լի ցեն զա վոր ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով ամ րագր ված սահ մա-

նա փա կու մը կի րա ռե լի չլի նի տվյ ալ տնտես վա րող սուբ յեկ տի նկատ մամբ:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

30.04.2015թ.
52. Լ յու բով  Փի լո յան v. « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ և մ յուս ներ, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/2085/05/12 

Խն դիր. Արդ յո՞ք ի րա վա չափ է վար չա կան մարմն  ի ի րա վա սության շրջա նակ նե րում 

ըն դուն ված` պե տա կան սե փա կա նություն հան դի սա ցող հո ղա մա սի տնօ րին մանն ուղղ-

ված վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի բա վա րա րումն  այն պայ-

ման նե րում, երբ տվյ ալ հո ղա մա սի նկատ մամբ հայց վո րի են թադր յալ գույ քա յին ի րա-

վունք նե րը դա դա րել են չվի ճարկ ված և  ոչ ի րա վա չափ չճա նաչ ված մե կ այլ վար չա կան 

ակ տով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ սահ-

մա նադրա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ-

տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա վունք նե րը 

խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր-

քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի ի րա կան և  իր բնույ թով` լուրջ:  Վե ճը չի կա րող կապ ված 

լի նել ան ձի քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և  պար տա կա նություն նե րի հետ անն շան 

կամ հե ռա կա կեր պով, այլ հենց այդ ի րա վունք նե րը և  պար տա կա նություն նե րը պետք 
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է կազ մե ն հայ ցի ա ռար կան, և  վե ճի հնա րա վոր լու ծու մը պետք է վճռա կան և  ուղ ղա կի 

նշա նա կություն և  ազ դե ցություն ու նե նա պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն-

նե րի վրա (տե´ս,  Լը  Քոմպ տեն և մ յու ս ներն ընդ դեմ  Բել գիա յի թիվ 6878/75 դի մու  մով 

Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.06.1981 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 47,  Բենթ հեմն  ընդ դեմ 

 Նի դեր լանդ նե րի թիվ 8848/80 դի մու  մով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1985 թվա կա նի 

վճի ռը, պարբ. 32):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ  Սահ մա նադրության 18-րդ և 19-րդ 

 հոդ ված նե րով և  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վադրույթ նե րը, ե րաշ-

խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նության 

արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և  դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վունք նե րը, սահ մա նում 

են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար:  Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան-

ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի 

դեպ քում ստա նա լու արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նություն: Այս տե ղից հետ ևում 

է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նություն անձն ստա նում է 

վեր ջի նիս` ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տություն նե րի խախտ-

ման դեպ քում:  Դա տա կան պաշտ պա նությու նը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի 

հստակ ա ռա քե լություն, հստակ սուբ յեկտ ներ ու հաս ցեա տեր և  կոչ ված է ա պա հո վե լու 

ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու մը:

 Փաս տո րեն, ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ և  Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է, որ, որ-

պես ընդ հա նուր կա նոն, դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն 

ան ձին, ում ի րա վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման 

վտանգ: Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նության հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող 

է դի մե լ դա տա կան պաշտ պա նության, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ:

Այս պի սով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման 

ա ռար կա յի ի մաս տով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յության հա մար բա վա րար չէ 

մի այն սուբ յեկտ նե րի անհ րա ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: Այն, ի 

թիվս այլ պայ ման նե րի, պետք է դի տարկ վի նաև հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վա կան շա հի առ կա յության հա մա տեքս տում` ե լա կետ ըն դու նե լով 

օ րենսդրո րեն սահ ման ված ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը: Այ սինքն` «շա հագր գիռ անձ» 

հաս կա ցությու նը գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցություն է, և  գոր ծը քննող դա տա րանն 

ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս կա ցությու նը յու րա քանչ յուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով 

կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և  պար զե լով, թե արդ յոք տվյ ալ անձն ու նի ի րա վա կան 

շա հագրգռ վա ծություն, թե` ոչ (տե´ս,  Տիգ րան  Սա նա սար յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա-

պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Անդրա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության վի-

ճարկ ման հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ-

րել է, որ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, ե թե հաս-

տատ վի հետև յալ եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յությու նը.

1. վար չա կան ակտն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ կամ կեղծ փաս տաթղ թե րի 

կամ տե ղե կություն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ակն հայտ 

է, որ ըստ էության պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում,

2. վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով խախտ վել են հայց վո րի` ՀՀ   Սահ  մա  նա դրու-

թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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 տություն նե րը: 

3.  Դա տա կան պաշտ պա նությու նից օգտ վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ 

այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով-

մա նը: Ուս տի դի մե  լով վար չա կան դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմն  ա վո րի, որ 

պե տա կան և  տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և դրանց պաշ տո նա տար 

ան ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո ղություն նե րը կամ ան գոր ծությու նը կա-

տար վել են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն 

ու ա զա տություն նե րը, ո րոնք խախտ վել են: Ընդ ո րում, չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել 
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այն ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րը չի կա րող խախ տել որ ևէ ան ձի,  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության կամ որ ևէ հա մայն քի ի րա վունք (տե՛ս, Ս վետ լա նա Օ հան յանն ընդ դեմ 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ ան գամ ևս  փաս տել է, որ ան ձը կա րող է դի մե լ դա-

տա կան պաշտ պա նության, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ:  Պե տա կան և 

 տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի վար չա կան ակ տե րը, գոր ծո ղությու նե րը 

կամ ան գոր ծությու նը վար չա կան դա տա վա րության կար գով վի ճար կե լու դեպ քում, մաս-

նա վո րա պես` ան ձը պետք է հիմն  ա վո րի, որ այդ վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղություն նե-

րով կամ ան գոր ծությամբ խախտ վել են նրա` ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ, օ րենք նե րով կամ 

մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը, ա զա տություն նե րը կամ 

օ րի նա կան շա հե րը: Ե թե գոր ծի քննության ըն թաց քում բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ-

տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով 

գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը` վար չա կան դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա-

ցության, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով, գոր ծո ղությամբ կամ ան գոր ծությամբ հայ-

ցով դա տա րան դի մած ան ձի որ ևէ ի րա վունք չի խախտ վել, կամ վի ճարկ վող վար չա կան 

ակ տը, գոր ծո ղությու նը կամ ան գոր ծությու նը որ ևէ կերպ չեն առնչ վում տվյ ալ ան ձի` ՀՀ 

 Սահ մա նադրությամբ, օ րենք նե րով կամ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված 

ի րա վունք նե րին, ա զա տություն նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին, ա պա պետք է վճիռ կա-

յաց նի վեր ջի նիս հայ ցը մե ր ժե լու վե րա բեր յալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ հիմք ըն դու նե լով ՀՀ  Սահ մա նադրության 5-րդ 

 հոդ վա ծով ամ րագր ված օ րի նա կա նության հիմն  ա րար սկզբուն քը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

իր բազ մա թիվ ո րո շումն  ե րում ձևա վո րել է ի րա վա կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի 

ի րա վա չա փության կան խա վար կա ծի մա սին: Այս պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մե կ նա բան-

մամբ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության կան խա վար կա ծի սկզբուն քը նշա նա կում է, 

որ բո լոր դեպ քե րում վար չա կան ակ տը հա մար վում է ի րա վա չափ, ե թե այն օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով ոչ ի րա վա չափ չի ճա նաչ վել:  Հետ ևա բար քննվող գոր ծի շրջա նակ նե-

րում որ ևէ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման պա հան ջի բա ցա կա յության 

պայ ման նե րում դա տա րանն ի րա վա սու չէ անդրա դառ նալ այդ հար ցին, գնա հա տա կան 

տալ չվի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փությա նը, ինչ պես նաև դրա` ի րա վա կան 

հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րությա նը: Այլ կերպ` դա տա րա նը պար տա վոր է 

ձեռն պահ մն ալ քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում չվի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա-

չա փության կամ դրա` ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րության վե րա-

բեր յալ գնա հա տա կան ներ տա լուց (տե՛ս, օ րի նակ՝ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ 

Հ րաչ յա  Քա րամ յա նի թիվ ՎԴ/2068/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

27.05.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

27.11.2015թ.
53.  Սեր ժիկ  Պո ղոս յան v. ՀՀ  Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա 

 Շա բո յան, եր րորդ անձ Ստ յո պիկ  Պո ղոս յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4901/05/11 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ան ձը դա տա րան դի մե  լու պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի (ըն դուն վել է՝ 28.11.2007 թվա կա նին, ու ժի մե ջ է մտել 01.01.2008 

թվա կա նին, ու ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին) հա մա ձայն ի րա վունք ու ներ վի ճարկ-

ման հայ ցով պա հան ջե լու ան վա վեր ճա նա չել ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը, 

2) արդ յո՞ք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

վար չա կան ակտ է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս-

դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ և 8-րդ 

 հոդ ված նե րում սահ մա նել էր վար չա կան դա տա րա նի ի րա վա սության շրջա նա կը: Ինչ պես 

ցան կա ցած դա տա րան, վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու էր ի րա կա նաց նել օ րեն քով 

նա խա տես ված իր լիա զո րություն նե րը մի այն հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի կող մի ց 

ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  դեպ քում, այ սինքն` օժտ ված էր հա տուկ տե սա կի ի րա վա-

սությամբ: 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ և 8-րդ 

 հոդ ված նե րում օ րենս դի րը սահ մա նել էր այն սուբ յեկտ նե րի ցան կը, ով քեր կա րող էին 

դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա րան, ին պես նաև` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի ընդ դա տության 

Էջ 
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շրջա նա կը, իսկ նույն օ րենսգր քի 64-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նում 

գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն էր: 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի մյուս հոդ ված նե րում օ րենս դի րը սահ մա նել էր հան րա յին ի րա վա հա րա բե-

րություն նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբ յեկտ նե րի վար չա կան դա տա րան դի-

մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը, ինչ պես նաև` հա տուկ վա րույթ նե րը և դրանց դա տա վա րա կան 

ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րը սահ մա նում էին, որ յու րա քանչ յուր ոք իր ի րա վունք-

նե րի և  ա զա տություն նե րի պաշտ պա նության հա մար ի րա վունք ու ներ դի մե  լու վար չա կան 

դա տա րան: Այ սինքն` սկզբուն քո րեն են թադր վում էր, որ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման 

հնա րա վո րություն գո յություն ու ներ և  ի րա վուն քի են թադր յալ խախտ ման դեպ քում շա-

հագր գիռ անձն ի րա վունք ու ներ դի մե  լու վար չա կան դա տա րան:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի 

մոտ վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յության հար ցը պետք է դի տարկ-

վեր հետև յալ պայ ման նե րի հա մա տեքս տում՝ ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդրո րեն սահ ման-

ված հետև յալ ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը.

- սուբ յեկտ նե րի անհ րա ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րում, 

- հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա տա րան դի մե  լու ի րա վա կան շա հի առ կա-

յություն,

- հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րից ծա գող ի րա վա կան վե ճի առ կա յություն,

- 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 65-68-րդ 

 հոդ ված նե րով կամ հա տուկ վա րույթ նե րով նա խա տես ված հայ ցի առ կա յություն:

Օ րենս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 65-րդ 

 հոդ վա ծում, որ պես ա ռան ձին հայ ցի տե սակ, նա խա տե սել էր վի ճարկ ման հայ ցը՝ որ պես 

ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նության մի  ջոց: ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդրա դար ձել է վե րը նշված 

հոդ վա ծում ամ րագր ված վի ճարկ ման հայ ցին՝ նշե լով, որ վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կան է 

մի  ջամ տող վար չա կան ակտն ամ բող ջությամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու կամ փո փո խե-

լու պա հան ջը:  Հայ ցի ա ռար կա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է, հայ-

ցի ա ռար կա յի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը:  Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ-

քում հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ակտն է:  Վեր ջինս վար չա կան 

դա տա վա րությու նում հան դի սա նում է դա տա կան քննության հիմն  ա կան օբ յեկ տը (տե՛ս, 

 Սամ վել  Մել քու մ յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` 

վի ճարկ ման հայցն օ րենսդրի կող մի ց սահ ման ված հայ ցի տե սակ էր, որն ուղղ ված էր 

դա տա կան ակ տով վար չա կան ակտն ամ բող ջությամբ կամ մաս նա կի վե րաց նե լուն: 

 Հետ ևա բար վի ճարկ ման հայ ցով հայց վորն ի րա վունք ու ներ պա հան ջել վե րաց նե լու իր 

ի րա վունք նե րը և  ա զա տություն նե րը խախ տող վար չա կան ակ տը:  Վե րոգր յալ ի րա վա կան 

վեր լու ծություն նե րից հետ ևում է, որ ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր 

ճա նա չե լու պա հան ջով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու՝ ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան 

ան ձանց ի րա վուն քի առ կա յության հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել՝ 

արդ յոք ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի-

սա նում է վար չա կան ակտ, թե՝ ոչ։

Օ րենս դի րը « Վար չա րա րության 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 սում վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ի րա վա կան 

ակտ, որն ըն դու նում է վար չա կան մար մի  նը` հան րա յին 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 նություն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ անդրա դար ձել է վար չա-

կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին:  Հա մա ձայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 

ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են վար չա կան 

մարմն  ի ան հա տա կան ակտ լի նե լը, ար տա քին ներ գոր ծությու նը, հան րա յին ի րա վուն-

քի ո լոր տում ըն դուն ված լի նե լը, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վո րու մը, ի րա վունք նե րի և 

 պար տա կա նություն նե րի սահ մա նու մը, փո փո խու մը, վե րա ցու մը կամ ճա նա չու մը (տե՛ս, 
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 Ռո բերտ  Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4651/05/12 վար-

չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րից հետ ևում է, որ նո տա րի կող մի ց ան ձին 

տրա մադր ված ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

վար չա կան ակտ հա մար վե լու հա մար պետք է օժտ ված լի նի վար չա կան ակ տին բնո-

րոշ վե րը նշված բո լոր հատ կա նիշ նե րով։ Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ժա ռան գության 

ի րա վուն քի վկա յա գի րը վար չա կան ակտ դի տար կե լու հա մար նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ 

է հա մա րել պար զել, թե արդ յոք այն ըն դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում վար-

չա կան մարմն  ի կող մի ց:

Օ րենս դի րը « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և  վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 3-րդ  հոդ վա ծում վար չա կան մարմն  ի հաս կա ցությու նը նախ սահ մա նել է ինս-

տի տու ցիո նալ ա ռու մով՝ ամ րագ րե լով, որ վար չա կան մար մի ն ներ են  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության գոր ծա դիր իշ խա նության հան րա պե տա կան մար մի ն նե րը, տա րած-

քա յին կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, այ նու-

հետև վար չա կան մարմն  ի հաս կա ցությու նը սահ մա նել է գոր ծա ռու թա յին ա ռու մով՝ նշե-

լով, որ վար չա կան մար մի ն ներ են նաև վար չա րա րություն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան 

մար մի ն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ նո տարն ար դա-

րա դա տության ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յություն ներ ի րա կա նաց նող 

անձ է, այ սինքն` ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիր տրա մադրե լիս նո տարն ի րա-

կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, սա կայն վեր ջինս չի հան դի սա նում ՀՀ գոր ծա դիր 

իշ խա նության հան րա պե տա կան, տա րած քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա-

վար ման մար մի ն կամ դրա պաշ տո նա տար անձ, հետ ևա բար նո տարն ինս տի տու ցիո նալ 

ա ռու մով վար չա կան մար մի ն չէ, նո տարն օժտ ված չէ նաև այլ պե տա կան մարմն  ի կամ 

դրա պաշ տո նա տար ան ձի կար գա վի ճա կով, այ սինքն` նո տա րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա-

կար գում գոր ծա ռու թա յին ա ռու մով նույն պես վար չա կան մար մի ն չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

տրվում է մաս նա վոր ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես՝ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի կոնկ րետ 

հար ցի կար գա վոր ման կա պակ ցությամբ` ի տար բե րություն վար չա կան ակ տի, որն ըն-

դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: 

 Հետ ևա բար նո տա րի կող մի ց տրա մադր ված ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում չի կա րող հան դի սա նալ վար չա կան ակտ, ինչն էլ իր հեր-

թին նշա նա կում է, որ անձն ի րա վունք չու ներ պա հան ջե լու վի ճարկ ման հայ ցով վե րաց նել 

իր են թադր յալ ի րա վունք նե րը և  ա զա տություն նե րը խախ տող ժա ռան գության ի րա վուն քի 

վկա յա գի րը, քա նի որ 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայցն օ րենսդրի կող մի ց 

նա խա տես ված հայ ցի տե սակ էր, որն ուղղ ված էր դա տա կան ակ տով մի  ջամ տող վար չա-

կան ակտն ամ բող ջությամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լուն կամ փո փո խե լուն:

 Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նո տա րի կող մի ց հան րա-

յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը կան խո րո շում է նո տար նե րի հան րա-

յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կը և  պայ մա նա վո րում է նրանց գոր ծու նեության նկատ մամբ 

արդ յու նա վետ դա տա կան վե րահս կո ղության ի րա կա նաց ման ի րա վա կան անհ րա ժեշ-

տությու նը: Ըստ այդմ, օ րենս դի րը « Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով սահ մա նել է, որ նո տա րա կան գոր ծո ղությու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության 

կա տա րու մը մե ր ժե լը կա րող են բո ղո քարկ վել դա տա րան: Ընդ ո րում, նո տա րա կան գոր-

ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը 

վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության 

կա տա րու մը մե ր ժե լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րը քննվում են վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով: Օ րենս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի՝ « Նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի վի ճարկ ման վե րա բեր յալ 

գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռությամբ 28-րդ գլ խի 161-րդ  հոդ վա ծով սահ մա նել էր նո տա-

րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան ան գոր ծության վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րի քննության կար գը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիր 
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տրա մադրե լիս նո տարն ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, քա նի որ ժա ռան-

գության ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադրու մը մե ր ժե լիս նո տա րի և  քա ղա քա ցու մի ջև 

առ կա են ոչ թե կոոր դի նա ցիոն (հա մա դա սություն) բնույ թի, այլ սու բոր դի նա ցիոն (են-

թա կա յություն) բնույ թի ի րա վա հա րա բե րություն ներ:  Սույն ի րա վա հա րա բե րություն նե րում 

քա ղա քա ցին և  նո տա րը հան դես չեն գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րի հա վա սար սուբ յեկտ ներ: Ն ման ի րա վա հա րա բե րություն նե րում նո տարն օժտ ված չէ 

կամ քի ա զա տությամբ, այլ հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րի սուբ յեկտ, որ տեղ ի րա վա հա րա բե րության մաս նա կից նե րից մե  կը, մի ա կող մա նի 

հիմն  վե լով ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա վա հա րա բե րության մյուս կող մի  

հա մար պար տա դիր ո րո շում է կա յաց նում:

Այս պի սով, օ րենս դի րը նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տար ման ի րա վա չա փությու-

նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծերն ընդ դատ յա էր հա մա րել վար չա կան դա տա րա նին, 

քա նի որ 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 8-րդ  հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա էին հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը:  Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, երբ վե ճը վե րա բե րում էր ոչ 

թե հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րին, այլ մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րություն նե-

րին, մաս նա վո րա պես` ժա ռան գա կան ի րա վուն քին, ա պա տվյ ալ գոր ծե րը վար չա կան դա-

տա րա նում քննության են թա կա չէին:

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 

28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` երբ հայ ցի ա ռար կան ժա ռան գության ի րա վուն-

քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չելն էր, ա պա ան ձը դա տա րան չէր կա րող ներ կա յաց նել 

վի ճարկ ման հայց, քա նի որ ան ձը վի ճարկ ման հայ ցով կա րող էր պա հան ջել ամ բող-

ջությամբ կամ մաս նա կի վե րաց նել վար չա կան ակ տը, իսկ ժա ռան գության ի րա վուն քի 

վկա յա գի րը վար չա կան ակտ չի հան դի սա նում:  Ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիրն 

ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը չի կա րող դի տարկ վել նաև որ պես նո տա րա կան գոր ծո-

ղությու նը վի ճար կե լու պա հանջ, ե թե ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր 

ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դրված չէ նո տա րա կան գոր ծո ղություն նե րի վի ճար կու մը:

27.11.2015թ.
54.  Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա.  Մի լան, Ս վիս Բ րենչ  Մենդրի սիո ըն կե րություն v. 

ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րություն` ի դեմս Մ տա վոր սե փա կա նության գոր ծա կա-

լության, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9190/05/13 

Խն դիր. 1) «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով 

սահ ման ված՝ ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը չեղյ  ալ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ պա հան-

ջը կա րո՞ղ է արդ յոք դա տա րան ներ կա յաց վել «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ չու նե ցող 

ան ձի կող մի ց, 

2) «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սում «ցան-

կա ցած անձ» եզ րույ թի կի րա ռու մի ց հետ ևո՞ւմ է արդ յոք, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 3-րդ  հոդ վա ծի ի մաս տով դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նեն նաև 

այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րի խախ տում կամ խախտ ման ա ռա ջաց ման հնա րա վո-

րություն առ կա չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ 

 Սահ մա նադրության 18-րդ և 19-րդ  հոդ ված նե րով և  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծով սահ-

ման ված շա րադր ված ի րա վադրույթ նե րը, ե րաշ խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  

ա զա տություն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և  դա տա կան 

պաշտ պա նության ի րա վունք նե րը, սահ մա նում են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, 

ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու 

հա մար:  Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ-

խիք` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի դեպ քում ստա նա լու արդ յու նա վետ ի րա վա կան 

պաշտ պա նություն: Այս տե ղից հետ ևում է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա-

կան պաշտ պա նություն ան ձը ստա նում է վեր ջի նիս` ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա-

յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք-

նե րի և (կամ) ա զա տություն նե րի խախտ ման դեպ քում:  Դա տա կան պաշտ պա նությու նը չի 

կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի հստակ ա ռա քե լություն, հստակ սուբ յեկտ ներ և 

Էջ 
551-559
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 հաս ցեա տեր ու կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ 

վե րա կանգ նու մը:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նուր կա նոնն 

այն է, որ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա-

վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր-

քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի ի րա կան և  իր բնույ թով լուրջ:  Վե ճը չի կա րող կապ ված 

լի նել ան ձի քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և  պար տա կա նություն նե րի հետ անն շան 

կամ հե ռա կա կեր պով, այլ հենց այդ ի րա վունք նե րը և  պար տա կա նություն նե րը պետք 

է կազ մե ն հայ ցի ա ռար կան, և  վե ճի հնա րա վոր լու ծու մը պետք է վճռա կան և  ուղ ղա կի 

նշա նա կություն և  ազ դե ցություն ու նե նա պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն-

նե րի վրա (տե՛ս,    Լը    Քոմպ տեն և մ յու ս ներն ընդ դեմ  Բել գիա յի թիվ 6878/75 դի մու  մով 

Եվ րո պա  կան դա տա րա նի 23.06.1981 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 47,  Բենթ հեմն  ընդ դեմ 

 Նի դեր լանդ նե րի թիվ 8848/80 դի մու  մով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 23.10.1985 թվա կա նի 

վճի ռը,  պարբ. 32):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու-

ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ անձն իր ի րա վունք նե րի 

և  օ րի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նություն կա րող է հայ ցել մի այն այն դեպ-

քում, ե թե գտնում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 

կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղություն նե րով կամ 

ան գոր ծությամբ ան մի  ջա կա նո րեն խախտ վել կամ կա րող են խախտ վել նրա ի րա վունք-

նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը: Նշ վա ծից հետ ևում է նաև, որ վար չա կան ար դա րա դա-

տություն հայ ցող ան ձի պա հան ջը կա րող է բա վա րար վել մի այն նրա` շա հագր գիռ անձ 

լի նե լու դեպ քում, այն է` ե թե խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել 

նրա՝  Հա յաuտա նի  Հան րա պե տության  Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ-

րե 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-

տություն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ և  Կոն վեն ցիա յով նա խա-

տես ված է, որ որ պես ընդ հա նուր կա նոն` դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է 

կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի 

խախտ ման վտանգ: Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, 

վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: 

Ան ձը կա րող է դի մե լ դա տա կան պաշտ պա նության, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա-

վունք ներ, ո րոնք խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել: 

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ ան-

ձանց՝ ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա-

վունք տրա մադրե լով հան դերձ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 3-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սը, վեր ջին նե րիս հա մար, սա կայն, չի 

ըն ձե ռում հան րության շա հե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րություն, այն է` չի թույ լատ րում 

ան ձանց ի րա կա նաց նել վար չա կան մար մի ն նե րի վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղություն նե-

րի կամ ան գոր ծության ի րա վա չա փության օբ յեկ տիվ վե րահս կո ղություն: ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հայց ներ կա յաց նե լու 

հա մար, պետք է առ կա լի նի ոչ մի այն վար չա կան մար մի ն նե րի ոչ ի րա վա չափ ո րո շում, 

գոր ծո ղություն կամ ան գոր ծություն, այլև նշված ոչ ի րա վա չափ ո րոշ ման, գոր ծո ղության 

կամ ան գոր ծության արդ յուն քում ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում կամ 

խախտ ման ա ռա ջաց ման վտանգ: Այ սինքն՝ վար չա կան ար դա րա դա տություն, բա ցա-

ռությամբ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րի, կա րող է հայ ցել մի այն այն ան ձը, ով 

հան դի սա նում է դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ, կամ այլ կերպ ա սած՝ այն 

ան ձը, ում սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել:

 Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ վար չա կան ար դա րա դա տություն հայ ցող ան ձանց կող մի ց ներ կա յաց ված 

հայ ցա դի մումն  ե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից յու րա քանչ յու րով պետք 

է պարզ վի` արդ յոք հայց վո րը հան դի սա նում է դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ-

յեկտ, այ սինքն՝ «շա հագր գիռ  անձ», քա նի որ մի այն ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծության 
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առ կա յության պա րա գա յում ան ձը կա րող է ակն կա լել իր խախտ ված ի րա վունք նե րի դա-

տա կան պաշտ պա նություն: Ընդ ո րում, ի րա վունք նե րի խախտ ման, կամ այլ կերպ ա սած՝ 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ լի նե լու վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ ներ-

կա յաց նե լու պար տա կա նությու նը կրում է հենց հայց վո րը: 

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա-

տես ված ի րա վա նոր մի  վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ-

րել է, որ դրա նով օ րենս դի րը նա խա տե սել է դա տա րա նի կող մի ց ապ րան քա յին նշա-

նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու հիմ քե րը, այն է՝ ապ րան քա յին  նշա նի գրանց ման 

թվա կա նից հաշ ված` հինգ տա րի ա նընդ մե ջ, կամ հայ ցը (հա կընդ դեմ հայ ցը) ա վե լի ուշ 

ներ կա յաց նե լու դեպ քում՝ դրան ան մի  ջա կա նո րեն նա խոր դող հինգ տա րի ա նընդ մե ջ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում ապ րան քա յին նշա նը չօգ տա գործ վե լը կամ ի րա կան օգ տա գործ ման 

մե ջ չդրվե լը: Ընդ ո րում, նշված հիմ քե րի առ կա յության դեպ քում դա տա րա նի կող մի ց 

ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րելն օ րենս դի րը հնա րա վոր է հա մա-

րել ցան կա ցած ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցի կամ հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման 

արդ յուն քում: 

Այ դու հան դերձ, վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա-

դառ նա լով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ 

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի ի րա վա կար-

գա վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ թեև «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի կա պել ան ձանց ի րա վունք նե րի են թադր-

յալ խախտ ման հետ՝ հնա րա վո րություն տա լով «ցան կա ցած ան ձի» ապ րան քա յին նշա-

նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու վե րա բեր յալ պա հանջ ներ կա յաց նել դա տա րան, 

այ  նուա մե  նայ նիվ, «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ 

 մա սում ամ րագր ված «ցան կա ցած անձ» եզ րույ թը չի կա րող մե կ նա բան վել ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սից ան կախ, քա նի որ ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րության օ րենս գիրքն է այն ընդ հա նուր օ րեն քը, ո րով սահ ման վում է վար-

չա կան գոր ծե րով դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հիմ քե րը և 

 կար գը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը «Ապ րան-

քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով «ցան կա ցած ան ձին» 

վե րա պա հե լու ի րա վա կար գա վո րու մի ց չի կա րող հետ ևել, որ անձն ի րա վա կան շա-

հագրգռ վա ծության բա ցա կա յության պա րա գա յում ևս  կա րող է ակն կա լել դա տա կան 

պաշտ պա նություն:  Ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րան դի մե  լը են թադրում է խախտ-

ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում` լի նի դա մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րությու նից ծա-

գած վե ճի արդ յունք, թե հան րա յին ի րա վա հա րա բե րությու նից ծա գած վե ճի արդ յունք: 

 Բա ցի այդ, դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, և  

ան ձը չի կա րող դի մե լ դա տա րան, ե թե առ կա չէ վեր ջի նիս «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք-

նե րի խախ տում կամ խախտ ման վտանգ: 

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ

27.11.2015թ.
55.  Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րան v. ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն թեր ան շարժ 

գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի աշ խա տա կազ մի   Շի րա կի տա րած քա յին 

ստո րա բա ժա նում և մ յուս ներ, վարչ. գործ թիվ ՎԴ5/0029/05/14

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է վար չա կան դա տա-

վա րությու նում ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման օ րենսդրա կան չա փա նիշ նե րի պահ պան ման 

և դրա հի ման վրա պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու դա տա րա նի պար-

տա կա նության ի րա վա կան խնդրին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 25-րդ, 27-րդ և 124-րդ  հոդ ված նե րի վեր լու ծությու նից 

հետ ևում է, որ դա տա րա նը գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա-

տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կություն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար-

զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

Էջ 
560-570
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ար ձա նագ րել է, որ ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ա պա ցույց նե րի ան մի  ջա-

կան ըն կա լումն  ու վեր լու ծությունն է՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բե րե լիությու նը, 

թույ լատ րե լիությունն ու ար ժա նա հա վա տությու նը ո րո շե լու և  գոր ծի լուծ ման հա մար նշա-

նա կություն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու-

նը հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցության բա վա րա րությու նը պար զե լու նպա տա-

կով, իսկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադրում է ա պա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան 

և  ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիության, թույ լատ րե լիության, ար ժա-

նա հա վա տության և  բա վա րա րության տե սանկյ  ու նից: Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը՝ որ-

պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տարր, մտա վոր, տրա մա բա նա կան գոր ծու նեություն է, 

ո րի արդ յուն քում դա տա րա նի կող մի ց եզ րա հան գում է ար վում ա պա ցույց նե րից յու րա-

քանչ յու րի թույ լատ րե լիության, վե րա բե րե լիության, հա վաս տիության և  ա պա ցուց ման 

ա ռար կա յի մե ջ մտնող հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ա պա ցույց նե րի հա մակ-

ցության բա վա րա րության մա սին:

 Վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդրության հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծում ե ղած բո-

լոր ա պա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մամբ, ո րը պետք է հիմն  ված լի նի գոր-

ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տության 

վրա։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ թեև ներ քին հա մոզ մուն քը սուբ յեկ-

տիվ կա տե գո րիա է, այ դու հան դերձ, օ րենս դիրն այն դի տար կում է որ պես ա պա ցույց նե րի 

գնա հատ ման մի  ջոց, ո րը հան գեց նում է ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի, հետ ևա բար և 

 դա տա վա րա կան օ րենսդրությամբ նա խա տե սել է դրա օբ յեկ տի վության ա պա հով մանն 

ուղղ ված ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես՝ 

1) որ պես դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քի օբ յեկ տիվ հիմք պետք է հան դի սա նա 

գոր ծում ե ղած ա մե ն մի  ա պա ցույ ցի և  ա պա ցույց նե րի հա մակ ցության բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տությու նը,

2) դա տա րանն ա զատ է ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման գոր ծում: 

 Ներ քին հա մոզ մամբ ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հա տու մը են թադրում է, որ դա տա-

րա նը կաշ կանդ ված չէ տվյ ալ ա պա ցույ ցին գոր ծին մաս նակ ցող և  այլ ան ձանց տված 

գնա հա տա կան նե րով և  ար տա հայ տած կար ծիք նե րով:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ դա տա րա նի կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման 

արդ յունք ներն ար տա ցոլ վում են դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ 

դա տա րա նը պետք է մատ նա ցույց ա նի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա կա ռու ցում է իր 

եզ րա հան գումն  երն ու հետ ևություն նե րը, ինչ պես նաև այն դա տո ղություն նե րը, ո րոն ցով 

հեր քում է այս կամ այն ա պա ցույ ցը:  Դա տա կան ակ տը մի այն այն դեպ քում կա րող է հա-

մար վել պատ շա ճո րեն պատ ճա ռա բան ված, երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա-

տա րա նը ցույց է տվել ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի 

ձևա վոր ման հիմ քե րը:

Այս պի սով, ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յուն քում ձևա վոր ված ներ քին հա մոզ-

մունքն ի րա վա կան նշա նա կություն է ստա նում և  օբ յեկ տի վաց վում դա տա կան ակ տե րին 

ներ կա յաց վող՝ հիմն  ա վոր վա ծության և  պատ ճա ռա բան վա ծության օ րենսդրա կան պա-

հան ջի մի  ջո ցով (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 123-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մաս, 

126-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մաս, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 130-րդ 

 հոդ վա ծի 3-րդ  կետ, 130.1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ  կե տեր):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Եվ րո պա կան դա տա րանն իր մի  շարք ո րո շում-

նե րում ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մի ց կա յաց ված ո րո շումն  ե րի չպատ ճա ռա-

բան վա ծությու նը կամ ոչ բա վա րար պատ ճա ռա բան վա ծությու նը դի տե լով որ պես ան ձի 

ար դար դա տա կան քննության ի րա վուն քի խախ տում, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը, որ  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րան նե-

րի կող մի ց կա յաց վող ո րո շումն  ե րը պետք է ող ջամ տո րեն պա րու նա կեն այդ դա տա կան 

ակ տե րի կա յաց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած պատ ճա ռա բա նություն ներ՝ կող մե  րի 

լսված լի նե լու հան գա ման քը ցույց տա լու, ինչ պես նաև ար դա րա դա տության ի րա կա-

նաց ման նկատ մամբ հրա պա րա կա յին հսկո ղություն ա պա հո վե լու նպա տա կով, սա կայն 

 Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սը չի կա րող ըն կալ վել որ պես պա հանջ՝ ման րա-

մաս նո րեն պա տաս խա նե լու կող մե  րի բարձ րաց րած բո լոր փաս տարկ նե րին: Ըստ այդմ, 

այն հար ցը, թե դա տա րա նը պատ շա ճո րեն կա տա րել է արդ յոք դա տա կան ակ տը պատ-

ճա ռա բա նե լու իր պար տա կա նությու նը, կա րող է պարզ վել մի այն յու րա քանչ յուր կոնկ-
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րետ գոր ծի հան գա մանք նե րի լույ սի ներ քո (տե՛ս, օ րի նակ՝  Սա լովն  ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի 

գոր ծով  Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.09.2005 թվա կա նի վճի ռը, 

89-րդ  կետ,  Գար սիա  Ռու  իզն ընդ դեմ Իս պա նիա յի գոր ծով  Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո-

պա կան դա տա րա նի 21.01.1999 թվա կա նի վճի ռը, 26-րդ  կետ):

 Վե րոնշ յալ հար ցի վե րա բեր յալ 09.04.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-690 ո րոշ մամբ իր 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  է ար տա հայ տել նաև ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը՝ նշե-

լով, որ պատ ճա ռա բան վա ծության վե րա բեր յալ նոր մա տիվ պա հան ջը կար ևոր ե րաշ խիք 

է ինչ պես ար դա րա դա տության մատ չե լիությու նը, այն պես էլ ան ձանց սահ մա նադրա կան 

ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վե տությունն ա պա հո վե լու հա-

մար։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ևս  բազ մի ցս 

անդրա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծության հար ցին՝ ար ձա նագ րե լով, 

որ դա տա րա նը ոչ մի այն պետք է նշի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն  վել է վի ճե-

լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և  արդ յուն քում դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս, այլև պետք է 

պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի  ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մե րժ վում: 

 Միայն նման հիմն  ա վո րու մը կա րող է վկա յել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տության 

մա սին (տե՛ս, օ րի նակ՝  Ռազ մի կ  Մա րու թյանն ընդ դեմ Ս տե փան և Ա նա հիտ  Մա րու թյան նե րի 

թիվ 3-54(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը գործն ըստ 

էության լու ծող պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով պետք է 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ 

գնա հա տի գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը՝ դրանց վե րա բե րե լիության, թույ լատ-

րե լիության, ար ժա նա հա վա տության և  բա վա րա րության տե սանկյ  ու նից:  Դա տա րա նի 

կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յունք ներն ար տա ցոլ վում են դա տա կան ակ տի 

պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պետք է մատ նա ցույց ա նի այն ա պա-

ցույց նե րը, ո րոնց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն  երն ու հետ ևություն նե րը, ինչ պես 

նաև այն դա տո ղություն նե րը, ո րոն ցով հերք վում է այս կամ այն ա պա ցույ ցը:  Դա տա կան 

ակ տը կա րող է հա մար վել պատ շաճ կեր պով պատ ճա ռա բան ված մի այն այն դեպ քում, 

երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել ա պա ցույց նե րի գնա-

հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման օբ յեկ տիվ հիմ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել հա վե լել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քում ամ րագր ված է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ-

տո նե պար զե լու (ex offi  cio) սկզբուն քը, ո րը դա տա կան ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, 

մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա-

բա նա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և  հա սա նե լի տե ղե կություն ներ ձեռք բե-

րե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նին 

ըն ձեռ ված ի րա վա կան հնա րա վո րությամբ (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

28-րդ  հոդ ված)։

Իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդրա դառ նա լով գոր ծի փաս տա կան 

հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու դա տա րա նի լիա զո րության ի րաց ման ա ռանձ-

նա հատ կություն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե ճի լուծ ման հա մար էա կան 

փաս տե րը մատ նան շե լու և դրանց վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, անհ րա ժեշտ 

ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա մի տ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր-

յալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն նե րի ի րա կա նաց ման դա տա րա նի ի րա վուն քը սահ-

մա նա փակ ված է բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված պատ-

ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու դա տա րա նի պար տա կա նությամբ և  պետք է 

բխի ար դա րության բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան ման սահ մա նադրա կան հիմն  ադրույ-

թից (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ա րաբ կի րի 

հար կա յին տես չու թյու նն ընդ դեմ « Ջորջ ընդ Բ րանդն» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/5525/05/08 վար չա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու 

գոր ծըն թա ցում դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ մի  ջոց նե րի ձեռ նար կու մը չի կա րող կրել 

ձևա կան բնույթ, այլ նման մի  ջոց նե րի ձեռ նարկ ման դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է 

դրանց կա տար ման նկատ մամբ լի նել հետ ևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի հետ ևո ղա կա նության 

ցու ցա բեր ման ա նարդ յու նա վե տության դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մն ա-
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ցած փաս տի չա պա ցուց ման բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը դնել այդ փաս տի ա պա ցուց-

ման բե ռը կրող կող մի  վրա` հաշ վի առ նե լով նաև, որ վար չա կան դա տա վա րությու նում 

վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման 

բե ռը կրում է այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 

ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ար տա շա տի տա րած քա յին հար կա յին տես-

չու թյու նն ընդ դեմ « Մի քանդ» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ3/0043/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

27.11.2015թ.
56.  Զո յա  Սի մե ո նի դու v. Եր ևան հա մայնք և մ յուս ներ, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ/10507/05/13 

Խն դիր. Արդ յո՞ք վար չա կան դա տա վա րության շրջա նակ նե րում հար ցաքնն ված 

վկա յի ցուց մուն քը կա րող է դի տարկ վել որ պես ա նար ժա նա հա վատ ա պա ցույց մի այն այն 

հիմ քով, որ նշված ցուց մուն քով ներ կա յաց ված փաս տա կան տվյ ալ նե րը վե րա բե րում են 

այդ վկա յի մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րին։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 25-րդ և 27-րդ  հոդ ված նե րը, նշել է, որ դա տա-

րա նը գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կություն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում 

է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ա պա ցույց նե րի ան մի  ջա կան 

ըն կա լումն  ու վեր լու ծությունն է՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բե րե լիությու նը, թույ-

լատ րե լիությունն ու ար ժա նա հա վա տությու նը ո րո շե լու և  գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա-

կություն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յությու նը կամ բա ցա կա յությու նը 

հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցության բա վա րա րությու նը պար զե լու նպա տա կով, 

իսկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադրում է ա պա ցույց նե րի տրա մա բա նա կան և  

ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիության, թույ լատ րե լիության, ար ժա նա-

հա վա տության և  բա վա րա րության տե սանկյ  ու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդրա դառ նա լով ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տության 

հար ցին, նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր 

ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լիությու նը և  թույ լատ րե լիությու նը ստու գե լուց հե տո պար տա վոր 

է ստու գել նաև տվյ ալ ա պա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տությու նը և  ա պա ցույց նե րի մի ջև հա-

կա սության դեպ քում մե ր ժել իր կար ծի քով ոչ ար ժա նա հա վատ ա պա ցույ ցը՝ հիմն  ա վո րե-

լով տվյ ալ մե ր ժու մը, իսկ փաս տը հաս տա տել ար ժա նա հա վատ ա պա ցույ ցի հի ման վրա 

(տե՛ս, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նն ընդ դեմ « Զար յա» ար տադրա կան կոո պե րա տի վի 

թիվ 3-81 (ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

 Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա-

վա տությունն ա պա ցույ ցի հատ կա նիշ է, ո րը բնու թագ րում է ա պա ցուց ման ա ռար կան 

կազ մող հան գա մանք նե րի հա վաս տիությունն ու հստա կությու նը: Ար ժա նա հա վատ է 

այն ա պա ցույ ցը, ո րը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կություն ու նե ցող հան գա մանք նե-

րի վե րա բեր յալ հա վաս տի տե ղե կություն է բո վան դա կում: Ա պա ցույ ցի ար ժա նա հա վա-

տության ստուգ ման և գ նա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը տար բեր են` պայ մա նա վոր ված 

հե տա զոտ ված ա պա ցույ ցի տե սա կով:  Մաս նա վո րա պես` ե թե վկա յի ցուց մուն քը գնա-

հա տե լիս դա տա րա նը նախ ևա ռաջ պետք է հաշ վի առ նի վկա յի անձ նա կան հատ կա նիշ-

նե րը (ու նա՞կ է արդ յոք նա ըն կա լել և  վե րար տադրել հա մա պա տաս խան փաս տը, ի՞նչ 

փոխ հա րա բե րություն նե րի մե ջ է գտնվում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ և  այլն), 

ա պա գրա վոր ա պա ցույց նե րի պա րա գա յում դա տա րա նը նախ ևա ռաջ պետք է պար-

զի այդ ա պա ցու ցի հա մա պա տաս խա նությու նը տվյ ալ տե սա կի փաս տաթղ թե րին ներ-

կա յաց վող պա հանջ նե րին (տե՛ս, Ար մե ն  Կու ր ղին յանն ընդ դեմ  Սե դա  Խու ր շու դ յա նի թիվ 

ԵՇԴ/1342/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Ամ փո փե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րել է, որ գոր ծի ճիշտ լուծ ման նպա տա կով դա տա րա նը պար տա դիր կեր պով 

պետք է ստու գի ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տությու նը, քա նի որ մի այն ար ժա նա հա-

վատ ա պա ցույցն է հնա րա վո րություն տա լիս հաս տա տե լու կամ հեր քե լու գոր ծի լուծ ման 

Էջ 
571-586
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հա մար էա կան նշա նա կություն ու նե ցող հան գա մանք նե րը։  Գոր ծով ձեռք բեր ված ո րոշ 

ա պա ցույց նե րի ոչ հա վաս տիության վե րա բեր յալ կա րող է վկա յել դա տա րա նի կող մի ց 

մի և նույն հան գա ման քի կամ փաս տի վե րա բեր յալ հա կա սա կան, մի մ յանց բա ցա ռող տե-

ղե կություն նե րի, տվյ ալ նե րի ստա ցու մը։ Ա պա ցույ ցի հա վաս տիության մա սին կա րե լի է 

դա տել՝ ա ռա ջին հեր թին ել նե լով այդ տե ղե կատ վության աղբ յու րի բնույ թից (հատ կա նիշ-

նե րից), այ սինքն՝ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տությունն ա ռա ջին հեր թին կախ ված է 

տե ղե կատ վության աղբ յու րի ո րա կից։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տությու նը կախ-

ված է նաև գոր ծով ձեռք բեր ված տար բեր ա պա ցույց նե րի՝ մի մ յանց հա մա պա տաս-

խա նությու նից, հա վաք ված և  հե տա զոտ ված բո լոր ա պա ցույց նե րի ընդ հա նուր գնա-

հա տա կա նից, քա նի որ գոր ծով ձեռք բեր ված և  հե տա զոտ ված բո լոր ա պա ցույց նե րի 

գնա հա տու մը մի այն կա րող է վեր հա նել ա պա ցույց նե րի մի ջև ե ղած հա կա սություն նե րը և  

արդ յուն քում ո րո շել ա պա ցույց նե րի հա վաս տիությու նը։ Այլ կերպ ա սած, ե թե դա տա րա նի 

մոտ կաս կած ներ են ա ռա ջա նում՝ կապ ված ձեռք բեր ված և  հե տա զոտ վող ա պա ցույց նե րի 

հա վաս տիության վե րա բեր յալ, ա պա այդ կաս կած ներն անհ րա ժեշտ է փա րա տել՝ տվյ ալ 

ա պա ցույց ներն այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադրե լու մի  ջո ցով։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ա պա ցույց նե րի հա վաս տության և 

 փո խա դարձ կա պի տե սանկյ  ու նից դրանց գնա հատ ման նպա տակն այն է, որ վե րաց վեն 

ձեռք բեր ված և  հե տա զոտ վող ա պա ցույց նե րի մի ջև առ կա հա կա սություն նե րը, փա րատ-

վեն ստաց ված ա պա ցու ցո ղա կան տե ղե կատ վության ողջ հա մակ ցության հե տա զոտ ման 

արդ յուն քում կա տար ված եզ րա հանգ ման հա վաս տիության վե րա բեր յալ բո լոր կաս կած-

նե րը։  Պար զե լով ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տությու նը՝ դա տա րա նը ո րո շում է դրանց 

բա վա րար լի նե լը, բա ցա հայ տում է ձեռք բեր ված և  հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի հի-

ման վրա ո րոն վող փաս տե րի առ կա յության կամ բա ցա կա յության վե րա բեր յալ եզ րա կա-

ցություն ա նե լու հնա րա վո րությու նը, ին չը թույլ է տա լիս ստու գել նաև գոր ծով հա վաք-

ված ա պա ցույց նե րի լրի վությու նը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդրության 

հա մա ձայն՝ վկա յի ցուց մուն քը հա մար վում է վար չա կան գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 

նշա նա կություն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու ինք նու րույն մի  ջոց՝ դա տա կան ա պա ցույ ցի 

ա ռան ձին տե սակ, ո րին վե րա բե րող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա կար գա յին վեր լու-

ծությու նը ցույց է տա լիս, որ վկան, որ պես ա պա ցու ցո ղա կան տվյ ալ նե րի ստաց ման աղբ-

յուր, գոր ծի ել քում ի րա վա բա նա կան շա հագրգռ վա ծություն չու նե ցող այն ֆի զի կա կան 

անձն է, ո րը կանչ վում է դա տա րան՝ գոր ծի քննության և  լուծ ման հա մար նշա նա կություն 

ու նե ցող փաս տե րի մա սին իր կող մի ց ան մի  ջա կա նո րեն ըն կալ ված կամ այլ ան ձանց կող-

մի ց ի րեն հա ղորդ ված տե ղե կություն նե րը դա տա րա նին հայտ նե լու հա մար։ Վ կա յի ցուց-

մունք նե րի գնա հա տու մը դրանց տրա մա բա նա կան վեր լու ծությունն է, ո րի նպա տակն է 

գոր ծի ի րա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ հա վաս տի տե ղե կություն նե-

րի վեր հա նու մը։ Գ նա հա տե լով վկա յի ցուց մունք նե րը՝ դա տա րա նը վեր լու ծում է վկա յի 

անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը, նրա փոխ հա րա բե րություն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հետ, վկա յի կող մի ց տե ղե կություն նե րի ըն կալ ման, պահ պան ման և  փո խանց ման 

ողջ գոր ծըն թա ցը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 33-

րդ  հոդ վա ծի բո վան դա կությու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ո րոշ դեպ քե րում ան ձանց 

ա զա տել է որ պես վկա ցուց մունք տա լու պար տա կա նությու նից՝ սահ մա նե լով վկա յի ի մու-

նի տետ։ Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան ձանց ա զա տե լով որ-

պես վկա ցուց մունք ներ տա լու պար տա կա նությու նից՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն-

դում ա պա հո վել կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րություն նե րի գաղտ նիությու նը, ՀՀ 

 Սահ մա նադրությամբ ամ րագր ված և  պաշտ պան վող ո րո շա կի ար ժեք նե րի պահ պա նու մը 

և  ան խո չըն դոտ ի րա ցու մը։ Ն ման ի րա վա կար գա վո րու մը, ըստ էության, բխում է հան-

րա յին և  մաս նա վոր շա հե րի փոխ պայ մա նա վոր ված հա րա բե րակ ցությու նից:  Հան րա յին 

շա հը պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուրն ա ջակ ցի ի րա վա պահ պան գոր ծա ռույթ ներ 

ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րին՝ ի րա վա խախ տումն  ե րը բա ցա հայ տե լու և  կան խե լու գոր-

ծում՝ ցուց մունք տա լով:  Միև նույն ժա մա նակ, այդ ա ջակ ցությու նը չպետք է ա պա հով-

վի՝ ան ձանց պատ ճա ռե լով ա նըն դու նե լի բա րո յա կան զրկանք ներ:  Սահ մա նե լով ցուց-

մունք տա լու պար տա կա նությու նից ա զատ լի նե լու ի րա վուն քը կոնկ րետ դեպ քե րում՝ 

ՀՀ  Սահ մա նադրությու նը և ճ յու ղա յին օ րենսդրությու նը վե րաց նում են ցուց մունք տա լու 
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հար ցում հան րա յին և  մաս նա վոր շա հե րի մի ջև հա կա սության դրսևո րումն  ե րից մե  կը՝ 

նա խա պատ վություն տա լով անձ նա կան շա հե րին: 

Այս պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 33-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  մա սի 

1-ին կե տով ամ րագր ված է վկա յի հա րա բե րա կան ի մու նի տե տը, ո րի դեպ քում ի մու նի-

տե տով օժտ ված վկան ինքն է ո րո շում՝ օգտ վել ցուց մունք տա լու ըն թաց քում ո րո շա կի 

հար ցե րի պա տաս խա նե լուց հրա ժար վե լու իր ի րա վուն քից, թե՝ ոչ, ին չը հիմն  ված է սահ-

մա նադրա կան այն դրույ թի վրա, որ ոչ ոք պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու 

կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի վե րա բեր յալ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վկա յի հա րա բե րա կան ի մու նի տե տի դա տա վա րա-

կան ինս տի տու տը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես վկա յի՝ իր, ա մուս նու և  մե ր ձա վոր ազ գա-

կան նե րի վե րա բեր յալ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վուն քին և  չի կա րող մե կ նա-

բան վել այն պես, որ իր, ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի վե րա բեր յալ վկա յի տված 

ցուց մունք ներն ան պայ մա նո րեն հա մար վեն ա նար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ։ Այլ կերպ 

ա սած՝ վկա յի կող մի ց տրված ցուց մունք ներն ինք նըս տինք յան չեն կա րող դիտ վել որ պես 

ոչ ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ մի այն այն հիմ քով, որ այդ ցուց մունք նե րը վե րա բե րում 

են այդ վկա յի ա մուս նուն կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նին։  Հետ ևա բար վկա յի՝ դա տա վա-

րության մաս նա կից նե րի մե ր ձա վոր ազ գա կա նը կամ դա տա վա րության մաս նակ ցի ա մու-

սի նը հան դի սա նա լու հան գա մանքն ինք նին չի կա րող հիմք հան դի սա նալ վկա յի տված 

ցուց մունք ներն ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց չհա մա րե լու և  գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա-

ցույց նե րի կազ մի ց հա նե լու հա մար։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ա պա ցույ ցի հա վաս տիության մա սին կա-

րե լի է եզ րա հան գում կա տա րել նախ ևա ռաջ այդ տե ղե կատ վության աղբ յու րի բնույթն ու 

հատ կա նիշ նե րը բա ցա հայ տե լու մի  ջո ցով։ Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման-

քը, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում գոր ծով վկա յի ցուց մունք նե րը գնա հա տե լիս դա տա րա նը 

պար տա վոր է հաշ վի է առ նել հետև յալ հատ կա նիշ նե րը.

- վկա յի փոխ հա րա բե րություն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ,

- փաս տե րի մա սին վկա յի ի րա զե կության աղբ յու րը,

- այն պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յությամբ վկան ըն կա լել է ո րո շա կի փաս տեր (այ-

սինքն՝ տե ղը, ժա մա նա կը, ան ձի ֆի զի կա կան և  հո գե կան վի ճա կը, տա րի քը),

- վկա յի սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներն այն ա ռու մով, թե նա իր ու նա կություն նե րով ի 

վի ճա կի է արդ յոք ճիշտ ըն կա լել ի րա դար ձություն ներն ու գոր ծո ղություն նե րը, ըն կա լա ծը 

պա հել հի շո ղության մե ջ և  ճիշտ վե րար տադրել ու հա ղոր դել դա տա րա նին։ 

Նշ ված հատ կա նիշ նե րի վեր հա նու մը դա տա րա նի կող մի ց հնա րա վո րություն է տա-

լիս գնա հա տե լու վկա յի կող մի ց հայտ նած տե ղե կություն նե րի հա վաս տիության աս տի-

ճա նը։

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 35-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի բո վան դա կությու նից հետ ևում 

է, որ դա տա րա նը, նա խազ գու շաց նե լով վկա յին սուտ ցուց մունք տա լու կամ ցուց մունք 

տա լուց հրա ժար վե լու հա մար նա խա տես ված քրեա կան պա տաս խա նատ վության մա սին, 

կա րող է ակն կա լել, որ վկա յի հայտ նած տե ղե կություն ներն ար ժա նա հա վատ են, քա նի 

դեռ հա կա ռա կը չի հիմն  ա վոր վել: 

Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, ինչ պես ցան կա ցած ա պա ցույ ցի, այն-

պես էլ վկա յի ցուց մունք նե րի ար ժա նա հա վա տության վե րա բեր յալ վերջ նա կան գնա հա-

տա կան տա լու նպա տա կով դա տա րա նը պար տա վոր է վկա յի ցուց մունք նե րը հա մադրել 

գոր ծով հա վաք ված այլ ա պա ցույց նե րի, այդ թվում՝ այլ ան ձանց ցուց մունք նե րի հետ։ 

Այլ կերպ ա սած, ե թե դա տա րա նի մոտ կաս կած ներ են հա րուց վում՝ կապ ված գոր ծով 

հրա վիր ված վկա նե րի ցուց մունք նե րի հա վաս տիության ու ար ժա նա հա վա տության հետ, 

ա պա այդ կաս կած ներն անհ րա ժեշտ է փա րա տել վկա նե րի ցուց մունք ներն այլ ա պա-

ցույց նե րի հետ հա մադրե լու մի  ջո ցով՝ դա տա կան ակ տում պար տա դիր պատ ճա ռա բա-

նե լով, թե ին չու են այս կամ այն ցուց մունք նե րը դիտ վել որ պես ոչ ար ժա նա հա վատ և  

ի րա կա նությա նը չհա մա պա տաս խա նող։



cxxx

27.11.2015թ.
57. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րության  Շեն գա վի թի հար կա յին տես չություն v. 

ան հատ ձեռ նար կա տեր  Մա նուկ  Նա զար յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է ա պա ցույց ներ կա-

յաց նե լու պար տա կա նության և  ա պա ցուց ման բե ռի հա րա բե րակ ցությա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի-

րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 28-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ մա նել 

է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ընդ հա նուր կա նոն, հա մա ձայն ո րի` կող մը պար տա վոր 

է դա տա րա նին ներ կա յաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցության ո լոր տում ե ղած 

այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա հանջ նե րը կամ ա ռար-

կություն նե րը։ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 28-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի 

ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը բո լոր դեպ քե րում, ան կախ 

ա պա ցուց ման բե ռը կրե լու կամ չկրե լու հան գա ման քից, ու նի իր տի րա պետ ման տակ 

կամ ազ դե ցության ո լոր տում ե ղած ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նություն, ին չը, 

սա կայն, չի նշա նա կում, որ այդ պի սիք ներ կա յաց նե լու անհ նա րի նության դեպ քում վար-

չա կան մար մի  նը պետք է կրի չա պա ցուց ված փաս տով պայ մա նա վոր ված բա ցա սա կան 

ի րա վա կան հետ ևանք ներ:

 Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, նա խա տե սել է վար չա կան դա տա վա-

րությու նում գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու ի րա վա կան 

հետ ևանք նե րը՝ սահ մա նե լով, որ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի 

ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաստ մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ-

ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը:  Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 

 մա սում օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև վար չա կան դա տա վա րությու նում գոր ծող տար բեր 

հայ ցա տե սակ նե րի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ա պա ցուց ման բե ռի 

բաշխ ման հա տուկ կա նոն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան դա-

տա րա նի վա րույ թում քննվող գոր ծե րով կի րա ռե լի չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման 

հա տուկ կա նոն նե րը, դա տա րա նը պետք է ղե կա վար վի ա պա ցուց ման պար տա կա-

նության բաշխ ման ընդ հա նուր կա նո նով, հա մա ձայն ո րի՝ կող մե  րը պար տա վոր են դա-

տա րա նին ներ կա յաց նել ի րենց տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցության ո լոր տում ե ղած 

այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վո րում են ի րենց պա հանջ նե րը կամ ա ռար-

կություն նե րը, իսկ դրանք չա պա ցու ցե լու դեպ քում կրե լու են բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված 

ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լի է մի այն այն դեպ քում, երբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող 

փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը չի կա րո ղա նում ա պա ցու ցել իր պա հանջ նե րի 

կամ ա ռար կություն նե րի հիմ քում դրված որ ևէ փաստ: Այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը 

դա տա վա րության մաս նա կից նե րի կող մի ց ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նություն-

նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու ուղ ղա կի արդ յունք է:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մի ց ակն հայտ է, որ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող 

փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու պա րա գա յում դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է 

ոչ թե ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նություն ու նե ցող, այլ ա պա ցույց ներ ներ-

կա յաց նե լու պար տա կա նություն ու նե ցող և  այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը, 

հետ ևա բար նշված փաս տը չա պա ցու ցե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է դրվեն 

այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մի  վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա-

ցուց ման բե ռը ող ջամ տո րեն կա րող է կրել մի այն այն կող մը, ում պնդմամբ վի ճե լի փաս-

տը տե ղի է ու նե ցել, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի 

1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 

նախ ևա ռաջ պար զել, թե դա տա վա րության մաս նա կից նե րից որ կողմն  է կրում գոր ծի ել-

քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և 
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 վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի բո վան դա կությու նից 

հետ ևում է, որ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և  վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 37-րդ  հոդ վա ծի և 43-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի գոր ծո ղությու նը չի տա րած-

վում ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րություն նե րի 

վրա, հետ ևա բար դրան ցով սահ ման ված պար տա կա նություն նե րը վար չա կան մարմն  ի 

կող մի ց պահ պան ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու պա րա գա յում ան գամ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 

ի րա վա կան հետ ևան քը չի կա րող վրա հաս նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս-

նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու, ինչ պես նաև ան ձի հա մար 

ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յության դեպ քում ա պա ցուց ման 

պար տա կա նությու նը կրե լու վե րա բեր յալ « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և  վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ  հոդ վա ծով և 43-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով 

սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը վար չա կան դա տա վա րությու նում կի րա ռե լի չեն, 

հետ ևա բար « Վար չա րա րության հի մունք նե րի և  վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

վե րը նշված հոդ ված նե րում սահ ման ված պար տա կա նությու նը վար չա կան մարմն  ի կող-

մի ց չկա տա րե լը չի կա րող ա ռա ջաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 29-

րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը:

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

30.04.2015թ.
58. «Ն. Ռ. Վ. Ա. Դ.» ՍՊԸ v. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րություն, վարչ. գործ 

թիվ ՎԴ/0079/05/12 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է դա տա րա նի կող-

մի ց վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի սահ մա նած ծա վա լին հա մա պա տաս խան գոր ծի նոր 

քննության ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.  Նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդրա-

դառ նա լով վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի սահ մա նած ծա վա լով գոր ծի նոր քննության 

ի րա կա նաց ման հար ցին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա-

վա րությու նում գոր ծի նոր քննության ծա վա լը պայ մա նա վոր ված է վե րա դաս դա տա-

կան ատ յա նի կա յաց րած ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նություն նե րով և  եզ րա հան գումն  ե րով: 

 Վեր ջին ներս ընդգ ծում են այն սահ ման նե րը, ո րոնց շրջա նակ նե րում պետք է ի րա կա-

նաց վի գոր ծի քննությու նը դա տա կան ակ տի բե կա նու մի ց հե տո: Այդ դա տո ղություն նե-

րի և  եզ րա հան գումն  ե րի բնույ թը չի կա րող լի նել սահ մա նա փակ ված մի այն դա տա վա-

րա կան ի րա վուն քի կամ մի այն նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի կի րառ ման շրջա նա կով: 

 Բո ղո քի ցան կա ցած հիմ քի և դրա նում նե րառ ված ցան կա ցած փաս տար կի վե րա բեր յալ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը կա րող են պայ մա նա վո րել գոր ծի նոր քննության սահ-

ման նե րը:  Հետ ևա բար, ե թե վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում բարձ րաց ված հար ցի վե-

րա բեր յալ դա տա րա նը ե կել է ո րո շա կի հետ ևության և դրա նով պայ մա նա վո րել գոր ծի 

նոր քննության ծա վա լը, ա պա ստո րա դաս դա տա կան ատ յա նում գոր ծի նոր քննությու նը 

պետք է ի րա կա նաց վի նույն ծա վա լի շրջա նակ նե րում (նույն սահ ման նե րում) (տե՛ս, ՀՀ 

կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ե ղեգ նա ձո րի տա րած-

քա յին հար կա յին տես չու թյու նն ընդ դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Ար թու ր  Հով սեփ յա նի թիվ 

ՎԴ3/0011/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.07.2013 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և  գոր ծը ստո րա դաս դա տա րան նոր 

քննության ու ղար կե լու, ինչ պես նաև ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր քննության 

ծա վալ սահ մա նե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա ր ա նի լիա զո րությու նը բխում է 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության դա տա վա րա կան օ րենսդրությամբ ամ րագր ված ոչ լրիվ 

վե րաքն նության հա յե ցա կար գի բո վան դա կությու նից. այն նպա տակ ու նի լրաց նե լու վե-

րաքն նության փու լում գործն ամ բողջ ծա վա լով քննե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

Էջ 
597-608
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րա նի ի րա վա զո րության բա ցա կա յությու նը, կան խե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի կող մի ց որ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան հան դես գա լու հնա րա վո րությու նը, 

ա պա հո վե լու դա տա կան ատ յան նե րի մի ջև գոր ծա ռու թա յին կա պե րի տրա մա բա նա կան 

բնույ թը, ե րաշ խա վո րե լու դա տա վա րության մաս նա կից նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան 

պաշտ պա նության ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և 

 գոր ծը նոր քննության ու ղար կե լու, ինչ պես նաև ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր 

քննության ծա վալ սահ մա նե լու վե րա բեր յալ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու-

մը պետք է հստակ եզ րա հան գումն  եր բո վան դա կի գոր ծի նա խորդ քննության ըն թաց քում 

թույլ տրված նյու թա կան և (կամ) դա տա վա րա կան նոր մե  րի խախ տումն  ե րի և դրանց վե-

րաց մանն ուղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն նե րի վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում, գոր-

ծի նոր քննության արդ յուն քում կա յաց ված վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 

վե րաքն նության կար գով վե րա նա յե լու ըն թաց քում վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

նախ և  ա ռաջ պետք է ստու գի, թե վար չա կան դա տա րա նը գոր ծի նոր քննությունն արդ յո՞ք 

ի րա կա նաց րել է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մի ց սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ-

նե րում, թե` ոչ: 

 Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 27-րդ, 29-րդ, 124-րդ  հոդ ված նե րով ամ րագր ված նոր մե  րի վեր-

լու ծությու նից հետ ևում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության հար ցը 

պար զե լու հա մար դա տա րա նը պար տա վոր է ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տել այդ ակ տի 

ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված և  գոր ծում ե ղած ա պա ցույց-

նե րը, ա պա դրանց բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ-

քին հա մոզ մամբ լու ծել վի ճարկ ման հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն 

մե ր ժե լու հար ցե րը: Ընդ ո րում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք 

ծա ռա յած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այդ ակտն ըն դու-

նած վար չա կան մար մի  նը:  Հետ ևա բար, ե թե վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն 

ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված և  գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը 

հե տա զո տե լուց հե տո վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փությու նը մն ում է չա պա-

ցուց ված, ա պա դրա բա ցաuա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ ակտն ըն դու նած վար չա-

կան մար մի  նը:
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ԴԱՏԱՎՈՐԻ ԻՆՔՆԱԲԱՑԱՐԿԸ

21.10.2015թ.
1. Ա նուշ  Մա րալյ  ան v. Է մի ն  Գե ղամ յան, Ստ յո պա  Մա նուկյ  ան, քաղ. գործ թիվ 

ԵԱՆԴ/1109/02/13

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է այն հար ցին, թե արդ-

յոք դա տա վո րի  ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վ կա յա կո չե լով ՀՀ  Սահ մա նադրության4 18-

րդ, 19-րդ  հոդ ված նե րը, « Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տություն նե րի պաշտ-

պա նության մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի5 (այ սու հետ՝  Կոն վեն ցիա) 6-րդ  հոդ վա ծը, 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 21-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 23-րդ, 24-րդ, 1401-րդ  հոդ ված նե րը, ՀՀ 

դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ մամբ 

նշել է, որ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րություն նե րի կար գա վոր ման բնա գա-

վա ռում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ինս տի տու տը նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, ինչ պես նաև 24-րդ  հոդ ված նե րի 

դրույթ նե րով և, մի ա ժա մա նակ, այդ հա րա բե րություն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ դա տա-

կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծով, ո րով սահ ման ված են դա տա վո րի կող մի ց ինք նա բա-

ցարկ հայտ նե լու հիմ քե րը և  կար գը: Այդ հոդ ված նե րի նոր մե  րի հա մա կարգ ված վեր լու-

ծությու նը վկա յում է, որ.

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի հիմք կա րող են լի նել այն պի սի փաս տե րը և  հան-

գա մանք նե րը, ո րոնք ող ջա մի տ կաս կած կա րող են հա րու ցել տվյ ալ գոր ծով դա տա վո րի 

ան կողմն  ա կա լության հար ցում (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

պար բե րություն),

- նման հիմ քե րի առ կա յության դեպ քում դա տա վո րը պար տա վոր է ինք նա բա ցարկ 

հայտ նել,

- ի թիվս այ լոց, դա տա վո րի ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու կոնկ րետ հիմ քե րը հստա-

կեց ված են ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

 կե տե րում,

- ինք նա բա ցարկ հայտ նե լիս դա տա վո րը պար տա վոր է կող մե  րին բա ցա հայ տել 

ինք նա բա ցար կի հիմ քե րը, կա րող է կող մե  րին ա ռա ջար կել իր բա ցա կա յությամբ քննել 

ինք նա բա ցար կի ան տես ման հար ցը,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան ված,

- ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի հիմ քե րով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա-

սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մաս):

 Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «... քա ղա քա-

ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րություն նե րում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ինս տի տու տի 

ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում օ րենսդրո րեն ամ րագր վել են հետև յալ մո տե-

ցումն  ե րը.

- ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ ո րո շու մը դի տարկ վում է որ պես գործն ըստ էության 

չլու ծող, մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակտ,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը ոչ թե դա տա վո րի հա յե-

ցո ղա կան լիա զո րությունն է, այլ պար տա կա նությու նը,

- դա տա վո րի` իր ան մի  ջա կան պար տա կա նության կա տա րու մի ց հնա րա վոր խու սա-

փե լը բա ցա ռե լու ի րա վա կան մի  ջոց է հան դի սա նում նրա կող մի ց կա յաց ված ինք նա բա-

ցար կի մա սին ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րությու նը,

- ինք նա բա ցար կի հան գա մանք նե րի օբ յեկ տիվ բա ցա հայտ ման և  դա տա րա նի ի րա-

վա զո րության ե րաշ խա վոր ման կար ևոր նա խադր յալ է դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի վե-

4 Սույն բաժնում ՀՀ Սահմանադրությունը վկայակոչված է 27.11.2005թ. փոփոխություններով:

5  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Կոնվենցիա:

Էջ 
609-616
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րա բեր յալ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մի ց մի ջ նոր դություն ներ կա յաց նե լու ինս տի-

տու տը,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու մա սին ո րոշ-

ման ան մի  ջա կան դա տա կան բո ղո քարկ ման կարգ ու պայ ման ներ (ժամկ  ետ ներ) ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենս գիր քը չի նա խա տե սել` չբա ցա ռե լով նման բո ղո-

քի քննությու նը գոր ծով կա յաց րած դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում»:

 Միև նույն ժա մա նակ գնա հա տե լով վե րը նշված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի ազ-

դե ցությունն ար դար և  ան կողմն  ա կալ դա տաքն նության ի րա վուն քի, ինչ պես նաև դրա 

արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի վրա` ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 

28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է նաև այն ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը, ըստ ո րի` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 23-րդ  հոդ-

վա ծի 3-րդ  կե տը սահ մա նում է, որ ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դության քննության արդ-

յունք նե րով դա տա վո րը կամ ինք նա բա ցարկ է հայտ նում, կամ կա յաց նում է ո րո շում 

մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու մա սին և ն կա տի ու նե նա լով, որ խոս քը վե րա բե րում է դա-

տա վո րի ինք նա բա ցար կին, ո րը նա պար տա վոր է ի րա կա նաց նել օբ յեկ տիվ հիմ քե րի առ-

կա յության դեպ քում, ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դության մե ր ժու մը չի կա րող բո ղո քարկ ման 

ա ռար կա չդառ նալ: Ա վե լին, մի  ջազ գա յին փոր ձի և  տար բեր երկր նե րի սահ մա նադրա-

կան ար դա րա դա տության պրակ տի կա յի վեր լու ծությու նը վկա յում է, որ այս հար ցում գո-

յություն ու նի հստակ դիր քո րո շում`   ինք նա բա ցար կի ո րո շու մը պար տա դիր են թա կա 

է բո ղո քարկ ման, սա կայն դրա կար գի և  ժամկ  ետ նե րի ո րո շումն  օ րենսդրի հա-

յե ցո ղության հարցն է:  Որ պես կա նոն, օ րենսդրա կան կար գա վոր ման պրակ տի կա յում 

գե րա պատ վությու նը տրվում է ոչ թե ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու մա սին 

ո րոշ ման ան մի  ջա կան բո ղո քարկ մա նը, ո րը լուրջ վտանգ կա րող է ներ կա յաց նել գոր ծը 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լու սկզբուն քի ի րաց ման հար ցում, այլ, այս պես կոչ ված, «հե-

տաձգ ված բո ղո քարկ մա նը»` գոր ծով կա յաց րած ո րոշ ման բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում 

դրա քննությա նը, ո րը նույն պես ա պա հո վում է դա տա րա նի ի րա վա զո րության ե րաշ խա-

վոր ման հար ցում կող մե  րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը:

 Ներ կա յաց ված վեր լու ծության արդ յուն քում ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը գտել 

է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ 

կա յաց ված ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րության բա ցա կա յությու նը և, մի ա ժա մա-

նակ, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի առ կա յությունն ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում չեն կա րող մե կ նա բան-

վել այն պես, որ բա ցառ վի այդ պի սի ո րո շումն  ե րի վի ճարկ ման ի րա վուն քը`   ինք նա բա-

ցար կի դեպ քում` ան մի  ջա կա նո րեն, ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու 

դեպ քում` ըստ էության գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շրջա-

նակ նե րում և  ար ձա նագ րել է, որ դա բխում է նաև « Քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան 

գոր ծե րով բո ղո քարկ ման հա մա կար գե րի և  ըն թա ցա կար գե րի ու դրանց գոր ծառ նության 

կա տա րե լա գործ ման մա սին» ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ R 95 (5) հանձ նա րա րա-

կա նի դրույթ նե րից (հոդ ված 3):

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տություն նե րի դա տա կան 

պաշտ պա նության, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա նադրա-

կան և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 

28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը, ինչ պես նաև ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ-

ման, այդ թվում` ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վո րի ինք-

նա բա ցար կի մա սին ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րության առ կա յության անհ րա-

ժեշ տությու նը կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քի ի րա ցու մը 

բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա վա րության կող մը ող ջա մի տ կաս կած ներ ու նի գոր ծը 

քննող դա տա վո րի կող մի ց իր ինք նա բա ցար կի հար ցի լուծ ման ի րա վա չա փության հար-

ցում: Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի 

ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման գործն ըստ էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան 

ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա մար նա խա տես ված կա նոն նե րով:

Այս կա պակ ցությամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նաև փաս տել, 

որ վե րը նշված մո տե ցումն  ակն հայ տո րեն բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տից և 1401-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տի ի րա-
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վա կան բո վան դա կության վեր լու ծությու նից, հա մա ձայն ո րոնց` ՀՀ-ում քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րության կար գը սահ ման վում է թե՛ նույն օ րենսգր քով, թե՛  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տության դա տա կան օ րենսգր քով, ինչ պես նաև դա տա րա նի գործն ըստ 

էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել 

թե՛ նույն օ րենսգր քով, թե՛ այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում: Այ սինքն` որ-

պես վե րաքն նիչ բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման անհ րա ժեշտ նա խադր յալ` հան դես 

է գա լիս այն հան գա ման քը, որ կա րե լի է բո ղո քար կել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով (այլ կերպ` ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քով, այն պես էլ օ րենսդրա կան այլ ակ տե րով) նա խա տես ված` 

վե րաքն նության կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րը. հա կա ռակ պա-

րա գա յում` վե րաքն նությու նը բա ցառ վում է: Ըստ այդմ` նույ նիսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քով ան մի  ջա կա նո րեն նա խա տես ված չլի նե լու պայ ման նե րում ՀՀ 

դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի կի րառ ման արդ յուն քում ակն հայտ 

է դառ նում, որ դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րո շու մը, որ պես ընդ հա նուր ի րա-

վա սության դա տա րա նի գործն ըստ էության չլու ծող դա տա կան ակտ, կա րող է են թա կա 

լի նել վե րաքն նության կար գով բո ղո քարկ ման:

Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ օ րենսդրա կան կար-

գա վո րումն  ե րը, դրանց շուրջ կա տար ված ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րը և ն պա տակ 

ու նե նա լով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 28.09.2010 թվա կա նի թիվ 

ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի-

րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, հարկ է հա մա րել ար ձա նագ րել հետև յա լը.

1. դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ և 23-րդ  հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան կա-

յաց ված ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման վե րաքն նության կար գով.

2. դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կումն  

ի րա կա նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ ման ված 

գործն ըստ էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե-

րով:

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

11.03.2015թ.
2. « Ռեք վիեմ» ՍՊԸ v. « Մե գա րոն» ՍՊԸ, քաղ. գործ թիվ ԵՇԴ/1017/02/14 

Խն դիր. 1) արդ յո՞ք  Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու է վե րա դարձ նել վե րաքն նիչ 

բո ղոքն այն պայ ման նե րում, երբ իր ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում որ ևէ անդրա դարձ չի 

կա տա րել վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի՝ « Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու 

մա սին» մի ջ նոր դությա նը և  որ ևէ եզ րա հան գում չի ա րել այն բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու 

վե րա բեր յալ,

2) արդ յո՞ք բո ղոք բե րած ան ձը կրում է պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա-

նություն այն պա րա գա յում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել է մի այն դա տա կան ծախ-

սե րի մա սով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը.  Վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րության 144-րդ  հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ  կե տե րը, 213-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա-

կե տը, 210-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա կե տը, 210-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  կե տը, 213-րդ 

 հոդ վա ծի 2-րդ  կե տը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կել է այն հետ ևության, որ վե րաքն նիչ բո-

ղո քի վե րա դարձ ման հիմք է վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

պե տա կան տուր քը վճար ված չլի նե լու հան գա ման քը և  պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-

տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր-

դության բա ցա կա յությու նը:  Վե րաքն նիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման հիմք է նաև պե տա կան 

տուր քը վճար ված չլի նե լու դեպ քում պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա-

րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դության մե ր ժու մը 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել ընդգ ծել, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն-

նիչ բո ղո քին կցված է կամ բո ղո քում նե րառ ված է պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո-

Էջ 
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նություն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դություն, ա պա  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար-

տա վոր է անդրա դառ նալ այդ մի ջ նոր դությա նը և դրա քննարկ ման արդ յուն քում ո րո շում 

կա յաց նե լուց հե տո մի այն ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ վա րույթ ըն-

դու նե լու հար ցը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով  Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 

ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում թեև անդրա դար ձել է պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դությա նը, սա կայն այդ մի ջ նոր դության քննարկ ման արդ յուն-

քում որ ևէ ո րո շում չի կա յաց րել մի ջ նոր դությու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու` պե տա կան 

տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին, ինչն ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն-

քի խախ տում է:  Մաս նա վո րա պես` շա հագր գիռ ան ձը, իր դա տա կան պաշտ պա նության 

ի րա վունքն ի րաց նե լիս, դա տա վա րա կան օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ մի ջ նոր դություն 

հա րու ցե լով, ակն կա լում է իր կող մի ց բարձ րաց ված հար ցի ո րո շա կի լու ծում` դա տա րա-

նի կող մի ց հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յաց ման ձևով: Այ սինքն` դա տա վա րության 

մաս նակ ցի մի ջ նոր դություն հա րու ցե լու ի րա վուն քին հա մա պա տաս խա նում է տվյ ալ հար-

ցով ո րո շում կա յաց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նությու նը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 144-րդ  հոդ վա ծի վեր լու ծությու նից հետ ևում 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 բեր յալ հա-

մա պա տաս խան եզ րա հան գու մը, հետ ևա բար այդ պի սի եզ րա հանգ ման բա ցա կա յության 

պայ ման նե րում բա ցա կա յում է նաև դա տա րա նի ո րո շու մը, ին չի արդ յուն քում խախտ վում է 

ան ձի` դա տա կան պաշտ պա նության և  ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քը:

 Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ սույն գոր ծով բա ցա կա յել 

է պե տա կան տուր քի գծով ար տո նություն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դություն ներ-

կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տությու նը` հետև յալ պատ ճա ռա բա նությամբ.

Վ կա յա կո չե լով « 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 ա ռա ջին պար բե րության «գ» կե տը, Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը վե րա հաս տա տել է նախ կի նում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  առ 

այն, որ ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմբե րի հա մար պե տա կան տուր-

քի գծով ար տո նություն 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 նշված ա ռան ձին գոր ծե րով`   

ել նե լով կող մե  րի գույ քա յին դրությու նից, և  այդ ար տո նություն նե րը նե րա ռում են նաև 

պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րությու նը, որն ուղղ ված է ՀՀ 

 Սահ մա նադրության 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ յուր ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն-

քի լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը:  Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 

որ դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն կի-

րառ վող սահ մա նա փա կումն  ե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա-

վուն քի բուն էությու նը։  Սահ մա նա փա կումն  ան հա մա տե ղե լի կլի նի  Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի  ջոց նե րի և  հե տապնդ վող նպա տա կի 

մի ջև (տե´ս, Ար մե  նակ և  Գու լյ  ա  Սա հակյ  ան ներն ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի թիվ 

3-734(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 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-

նություն նե րի կի րառ ման եր կու ըն թա ցա կարգ` օ րեն քի ու ժով և  դա տա րա նի հա յե ցո-

ղությամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ  հոդ վա ծը սպա ռիչ 

ամ րագ րել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յության պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա-

նություն հայ ցող սուբ յեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց: 

Ն ման հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յությու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց պե-

տա կան տուր քի գծով ար տո նություն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դության հա րու ցում 

և դրա քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մի ց:  Միա ժա մա նակ, « Պե տա կան տուր քի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ  հոդ վա ծը նման ար տո նություն կի րա ռե լու հնա րա վո րություն 

ըն ձե ռել է դա տա րան նե րին կամ դա տա վոր նե րին այն դեպ քե րում, երբ 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-

քա յին դրությու նից` անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նություն` ե րաշ խա վո րե լու ան-

ձի դա տա կան պաշտ պա նության և  ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քը (տե´ս,  Շա մամ 
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 Կա րա պետ յանն ընդ դեմ Ա րա յիկ  Միր զո յա նի թիվ ԱՐԴ/0913/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.01.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում պե տա կան տուր քի 

գծով ար տո նություն նե րի կի րա ռու մը պետք է հիմն  վի դա տա րա նի ներ քին հա մոզ ման 

վրա (սուբ յեկ տիվ չա փո րո շիչ), ո րը, սա կայն, ձևա վոր վում է ա պա ցույց նե րի օբ յեկ տիվ, 

լրիվ և  բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման վրա (օբ յեկ 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 րության նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րոն ցից ա մե  նա հիմն  ա կա նը` 

ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի խախտ ված կամ վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա-

հե րի պաշտ պա նությունն է (տե´ս, « Կոն վերս  Բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ  Հաս մի կ  Ծա տին յա նի 

և մ յու ս նե րի թիվ ԵԿԴ/0536/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

30.06.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-

րել ընդգ ծել, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նություն կի րա-

ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դության առ կա յության պայ ման նե րում դա տա րան նե րը պետք է 

նշված մի ջ նոր դություն նե րը քննության առ նեն և  լու ծեն` հաշ վի առ նե լով նաև գոր ծի հան-

գա մանք նե րը: Այս պես, օ րի նակ, օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա դի մումն  ե րի, վե րաքն նիչ 

և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նություն, տար-

բե րակ ված մո տե ցում է դրսևո րել պե տա կան տուր քի չա փի հար ցում` հիմք ըն դու նե լով 

վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րության բնույ թը` գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին:  Դա տա րան նե րը 

մի ջ նոր դություն ներ կա յաց րած ան ձի գույ քա յին դրությու նը գնա հա տե լիս որ պես ուղ ղոր-

դող չա փա նիշ հիմք են ըն դու նում նաև վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի չա փը, 

հետ ևա բար վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րության բնույ թը պար զե լը յու րա քանչ յուր դեպ քում 

օբ յեկ տի վո րեն անհ րա ժեշտ է կամ մի ջ նոր դություն հա րու ցած ան ձի գույ քա յին դրության 

վե րա բեր յալ փաս տարկ նե րը կա րող են հիմն  ա վոր վել քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում 

ձեռ նարկ ված դա տա վա րա կան մի  ջոց նե րով (օ րի նակ` որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց` 

ար գե լանք է դրվել ան ձի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա): 

 Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ մի ջ նոր դություն ներ կա յաց րած ան ձի գույ քա յին 

դրության գնա հա տու մը չի կա րող ի րա կա նաց վել` ան տե սե լով գոր ծի հան գա մանք նե րը, 

հետ ևա բար դա տա րան նե րը նման մի ջ նոր դություն ներ քննության առ նե լիս պետք է ու-

սումն  ա սի րեն նաև հա մա պա տաս խա նա բար հայ ցա դի մումն  ե րը, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 

բո ղոք նե րը:

Վ կա յա կո չե լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 3-րդ և 7-րդ 

 հոդ ված նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ա ձա նագ րել է, որ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա-

րանն իր 25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-890 ո րոշ մամբ անդրա դառ նա լով նշված ի րա վա-

նոր մե  րին` նշել է, որ դա տա րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նության 

սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում փոխ հա տու ցել պե տության` ար դա րա դա տության 

ի րա կա նաց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, կան խար գե լել ակն հայտ ան հիմն  հայ ցա դի մում-

նե րի հոս քը, դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի չա րա շա հու մը:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րենքն ա ռանձ նաց նում է գույ քա յին պա հան ջի և  ոչ 

գույ քա յին պա հան ջի առն չությամբ գանձ վող պե տա կան տուր քե րը` դրանց հա մար սահ-

մա նե լով հաշ վարկ ման մի մ յան ցից էա պես տար բեր վող կարգ, ինչն օբ յեկ տի վո րեն պայ-

մա նա վոր ված է այդ պա հանջ նե րի բնույ թով և  ա ռանձ նա հատ կություն նե րով:  Գույ քա յին 

պա հան ջի առն չությամբ գանձ վող պե տա կան տուր քը հա մա մաս նա կան տուրք է, և 

 հաշ վարկ վում է հայ ցագ նի նկատ մամբ տո կո սա յին հա րա բե րակ ցությամբ, իսկ ոչ գույ-

քա յին պա հան ջի առն չությամբ գանձ վող տուր քը պարզ տուրք է, և  գանձ վում է հաս տա-

տագր ված գու մա րի չա փով: Ե թե հայ ցա դի մու մը նե րա ռում է գույ քա յին և  ոչ գույ քա յին 

պա հանջ ներ, ա պա օ րեն քը, այդ պա հանջ նե րից յու րա քանչ յու րի քննությու նը դի տար-

կե լով որ պես օ րեն քի ի մաս տով ինք նու րույն և  ա ռան ձին գոր ծո ղություն, պա հան ջում է, 

որ պե տա կան տուրք վճար վի մի ա ժա մա նակ և՛ գույ քա յին, և՛ ոչ գույ քա յին պա հանջ նե րի 

առն չությամբ (հոդվ. 32-րդ, մաս 4-րդ)` այդ պի սով հե տապն դե լով ի րա վա բա նո րեն հիմ-

նա վոր փաս տարկ ված նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե րը նշված ի րա վա կան 

դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո անդրա դառ նա լով « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին, գտել է, որ պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման հիմքն այն գույ-
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քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հանջն է, ո րով ան ձը դի մե լ է դա տա րան` իր ի րա վունք նե րի 

և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նության նպա տա կով` արդ յուն քում ակն կա լե լով ներ կա-

յաց ված պա հան ջի ըստ էության քննություն և  լու ծում: Այ սինքն` գոր ծող ի րա վա կար գա-

վոր ման պայ ման նե րում պե տա կան տուր քի գան ձում ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա տա րա նի 

ցան կա ցած գոր ծո ղության, այլ այն գոր ծո ղություն նե րի հա մար, ո րոնց արդ յուն քում վերջ-

նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց մամբ քննարկ վում և  լուծ վում է ներ կա յաց ված գույ քա յին 

կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջը:  Հետ ևա բար, այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի մած ան ձը 

հայ ցում է դա տա րա նի որ ևէ գոր ծո ղության ի րա կա նա ցում, որն ան մի  ջա կա նո րեն պայ-

մա նա վոր ված չէ ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջի լուծ ման հետ, այլ 

ուղղ ված է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թացքն ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր ծո ղության 

հայ ցումն  ի րա կա նաց վում է բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով, այ նո ւա մե  նայ նիվ, 

պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը և  հաշ վարկ ման հիմ քը, ըստ էության, բա ցա կա յում 

են, հետ ևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նությու նը, 

օ րի նակ` մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման պա րա գա յում:

 Վե րը քննարկ ված ի րա վի ճա կը կա րող է ար տա հայտ վել նաև այն դեպ քում, երբ 

ան ձը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կում է մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով: Այս պա-

րա գա յում ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված չէ ներ կա յաց ված գույ-

քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջի քննությա նը և  լուծ մա նը, ընդ հա կա ռա կը` շա հագր-

գիռ ան ձը տվյ ալ դեպ քում վի ճար կում է այդ պա հան ջի լուծ ման արդ յուն քում բաշխ ված 

դա տա կան ծախ սի ի րա վա չա փության հար ցը:  Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ 

դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան-

ձը վե րոգր յալ պատ ճա ռա բա նություն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար-

տա կա նություն չի կրում: Ընդ ո րում, դա տա կան պրակ տի կան զար գա ցել է հենց նշված 

ուղ ղությամբ, որ պի սի հան գա մանքն իր ար տա ցո լումն  է գտել նաև ՀՀ դա տա րան նե րի 

նա խա գահ նե րի խորհր դի «ՀՀ-ում դա տա րան նե րի կող մի ց պե տա կան տուր քի գանձ-

ման դա տա կան պրակ տի կա յի մա սին» մա սին 29.01.2013 թվա կա նի թիվ 129 ո րոշ ման 

մե ջ:  Հա մա ձայն նշված ո րոշ ման 10-րդ  կե տի` ե թե բո ղո քարկ վում է դա տա կան ակ տը 

մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, ա պա ներ կա յաց ված բո ղո քի հա մար պե տա կան 

տուրք չի վճար վում:

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

14.01.2015թ.
3. ՀՀ կրթության և  գի տության նա խա րա րության լեզ վի պե տա կան տես-

չություն v.  Գա յա նե  Սո ղո մոն յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/8923/05/11 

Խն դիր. Այս ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդրա դար ձել է դա տա կան ակ տը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի ներ կա յա ցուց չին ու ղար կե լու դա տա րա նի հա յե ցո ղության 

հար ցին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, 

որ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի6 նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա-

մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վունքն ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քի 

բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են-

թարկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը թույ լատր վում են, քա նի 

որ մատ չե լիության ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տության կող մի ց ո րո շա կի 

կար գա վո րումն  եր: Այս ա ռու մով պե տությու նը ո րո շա կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն ու-

նի: Դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի 

այն պես, որ այն չխախ տի կամ զրկի ան ձին մատ չե լիության ի րա վուն քից այն պես կամ այն 

աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն էությու նը: Դա տա րա նի մատ չե լիության 

ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա րա բե րակ-

6  Այսուհետ սույն բաժնում՝ Եվրոպական դատարան:

Էջ 
625-630
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ցություն ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի մի ջև հա մա չա փության 

ա ռու մով (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու թյան թիվ 8225/78 գանգատով 

Եվրոպական դատարանի 28.05.1985 թվականի վճիռը, պարբ. 57):

Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տության կող մի ց, 

հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա-

կիության ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նությու նը ժամկ  ե-

տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժվար կլի նի կան խել ա նար դա րությու 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 անց յա 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: Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տություն նե րը նույն-

պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լիությունն 

ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ս տաբ բինգ սը և մ յու ս ներն ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րու թյան թիվ 22083/93 22095/93 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 

թվա կա նի վճի ռը, պարբ.  51, 55):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կին ո րո շումն  ե րում անդրա դար ձել է դա տա րա նի վճիռն 

ան ձին չհանձ նե լու և բո ղո քարկ ման ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետ ևանք-

նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նի գործն ըստ էության լու-

ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված է 

մե  կամս յա ժամկ  ետ: Այդ ժամկ  ե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և  

արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րեն քը դա տա րա նին պար տա վո րեց նում է վճռի 

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, իսկ նրան ցից որ ևէ մե  կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա րակ ման կամ 

առն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա մա նակ, այն 

դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգր յալ ժամկ  ե 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 ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դություն, ո րի քննար կու մը վե րաքն-

նիչ դա տա րա նը պետք է ի րա կա նաց նի` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադրա կան 

նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նության և  ի րա վա կան պաշտ պա նության 

արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ 

Դա նիել Բար սեղյ  ա նի և  այ լոց թիվ ԱՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել հա վե լել, որ գործն ըստ 

էության լու ծող դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բեր-

յալ ՀՀ դա տա վա րա կան օ րենսդրության ի րա վա կար գա վո րումն  ե րով սահ ման ված է վճռի 

(գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տի) հրա պա րակ մա նը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձան ցից որ ևէ մե  կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում վճռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման 

կամ հա ջորդ օ րը վեր ջի նիս ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նությու նը: Ընդ ո րում, 

օ րենս դի րը դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի փո խա րեն այլ ան ձի, այդ թվում՝ 

վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չին ու ղար կե լու հան գա ման քը չի նա խա տե սել որ պես դա տա կան 

ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նության այ լընտ-

րանք, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձի ներ կա յա ցուց չին ու ղար կե լը դա տա րա նի հա յե ցո ղությունն է, սա կայն այն 

չի կա րող դի տարկ վել որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու 

դա տա րա նի պար տա կա նության պատ շաճ կա տա րում, ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը 

նման մի ջ նոր դությամբ չի դի մե լ դա տա րան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նության սահ մա նումն  օ րենսդրի կող մի ց ինք-

նան պա տակ չէ, այլ ուղղ ված է ան ձի՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և  

արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը: Ան ձը կա րող է լիար ժեք ի րա կա նաց նել 

վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու իր ի րա վուն քը մի այն այն դեպ քում, երբ ծա նոթ է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց իր ի րա վունք նե րի (պար տա կա նություն նե րի) կամ օ րի նա կան շա հե-

րի վե րա բեր յալ կա յաց ված դա տա կան ակ տին և դրա բո վան դա կությա նը:
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4. Հով հան նես Չամ սար յան v. ՀՀ ոս տի կա նության « Ճա նա պար հա յին ոս տի կա-

նություն» ծա ռա յություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/7268/05/14 

Խն դիր. 1) Վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում վար չա կան 

ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու վե րա բեր յալ փաս տը հաս տա տե լու ի րա վա կան 

հնա րա վո րության բա ցա կա յության պատ ճա ռով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մի -

ջո ցով դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն  արդ յո՞ք հա մա տե ղե լի 

է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի հետ,

2) վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու վե րա բեր յալ 

փաս տը վի ճե լի լի նե լու հետ ևան քով այդ ակ տի ու ժի մե ջ մտնե լու օ րը ո րո շե լու և դա-

տա վա րա կան ժամկ  ե տը հաշ վար կե լու անհ նա րի նության պա րա գա յում արդ յո՞ք առ կա է 

ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դություն ներ կա յաց նե լու ու այն բա վա րա րե լու անհ րա-

ժեշ տություն և հիմք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 

28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ նշել է, որ հայ ցը կամ դի մու մը դա տա րան` 

ի րա վա կան պաշտ պա նության այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի, 

այդ թվում դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի զի կա կան 

կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի տա րաբ նույթ խախ-

տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ խա նության, այն պես էլ 

մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նության ոտնձ գություն նե րից ան ձի պաշտ պան վե լու 

ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տությու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տություն նե րում, ու նի սահ-

մա նադրա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ (ՀՀ Սահ մա նադրության 18-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մաս): Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քից ա ծանց-

վում է պե տության պո զի տիվ պար տա կա նությու նը` ա պա հո վել այն թե´  նոր մաս տեղծ, 

թե´  ի րա վա կի րառ ման գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս: Դա են թադրում է, մի  դեպ-

քում, օ րենսդրի պար տա կա նությու նը` լիար ժեք դա տա կան պաշտ պա նության հնա րա-

վո րություն և մե  խա նիզմն  եր ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մի ց, ի րա վա կի րա ռո ղի 

պար տա կա նությու նը` ա ռանց բա ցա ռություն նե րի քննարկ ման ըն դու նել ան ձանց` օ րի-

նա կան կար գով ի րենց ուղղ ված դի մումն  ե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան 

պաշտ պա նություն ի րենց ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախ տումն  ե րից: Ակն հայտ է, որ 

ա ռա ջին հեր թին այս պա հան ջը վե րա բե րում է դա տա րան նե րին, քա նի որ այդ մար մի ն-

ներն են, որ օժտ ված են ի րա վա կան պաշտ պա նության հա մա պար փակ լիա զո րություն նե-

րով: Բա ցի դրա նից, դա տա կան իշ խա նությունն է, որ ան կախ է բո լոր այլ մար մի ն նե րից և 

պար տա վոր է վե րահս կել իշ խա նության մյուս ճյու ղե րին պատ կա նող բո լոր մար մի ն նե րի 

կող մի ց ի րա վա չափ գոր ծե լու ի րենց պար տա կա նության կա տա րու մը, վե րաց նե լով այդ 

մար մի ն նե րի այն ի րա վա կան ակ տե րը, գոր ծո ղություն նե րը կամ ան գոր ծությու նը, ո րոնք 

խախ տում են ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը կամ, այլ կերպ` ոտնձ գում են Սահ մա-

նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կար գի դեմ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րել նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա-

դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վունքն ար դար դա-

տաքն նության ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ այդ ի րա վուն քը բա-

ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը 

թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լիության ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե-

տության կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր: Այս ա ռու մով պե տությու նը ո րո շա կի հա յե-

ցո ղա կան լիա զո րություն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քի սահ մա նա փա-

կու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ այն չխախ տի կամ զրկի ան ձին մատ չե լիության 

ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն էությու նը: 

Դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե-

լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա րա բե րակ ցություն ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րի և հե տապնդ վող 

նպա տակ նե րի մի ջև հա մա չա փության ա ռու մով  (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ Միաց յալ Թա-

գա վո րու թյան թիվ 8225/78 գանգատով Եվրոպական դատարանի 28.05.1985 թվականի 

վճիռը, պարբ. 57):

Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տության կող մի ց, 

Էջ 
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հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա-

կիության ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նությու նը ժամկ  ե-

տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժվար կլի նի կան խել ա նար դա րությու 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 անց յա 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: Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տություն նե րը նույն-

պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րություն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լիությունն 

ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ս տաբ բինգ սը և մ յու ս ներն ընդ դեմ Միաց յալ Թա-

գա վո րու թյան թիվ 22083/93 22095/93 գան գա տով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 22.10.1996 

թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 51, 55): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի  տեի` 

Ազ գա յին-դա տա կան հա մա կար գե րի արդ յու նա վե տության խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 

12.05.2004թ. R (2004)6 հանձ նա րա րա կա նում սահ ման վել է Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր-

ված ի րա վունք նե րի հնա րա վոր խախտ ման վե րա բեր յալ հայ ցե րի քննության ա ռար կա 

դարձ նե լու չա փա նիշ նե րը. Մաս նա վո րա պես` 

- ան դամ երկր նե րը պետք է արդ յու նա վետ ըն թա ցա կար գեր նա խա տե սեն ըստ 

էության քննության առ նե լու և լու ծում տա լու մար դու ի րա վունք նե րի ու հիմն  ա րար ա զա-

տություն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ դա տա կան բո ղոք նե րին, 

- բո ղոք նե րի ըն դուն ման և քն նության ըն թա ցա կար գե րը պետք է դի տարկ վեն ի րա-

վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ա պա հով ման հա մա տեքս տում, 

- ներ պե տա կան հա մա կար գե րում դա տա կան բո ղոք նե րը պետք է հան գա մա նա լից 

ու հիմն  ա վոր քննության ա ռար կա դառ նան, 

- Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությունն ազ գա յին-ի րա-

վա կան հա մա կար գում պետք է արդ յու նա վետ ձևով ե րաշ խա վոր ված լի նի և  այլն:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե-

լու դա տա վա րա կան ժամկ  ետ սահ մա նե լով` օ րենս դի րը թեև նա խա տե սել է դա տա րա նի 

մատ չե լիության ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հիմք, այ դու հան դերձ այդ ժամկ  ետ նե րը 

բաց թողն ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցի գնա հա տու մը թո ղել է դա տա րա նի հա յե ցո-

ղությա նը:

Վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րը սահ մա նե լու հետ մի ա-

ժա մա նակ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծում 

սահ մա նել է ինչ պես դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան հետ ևանք-

նե րը, այն պես էլ այդ ժամկ  ետ նե րը վե րա կանգ նե լու ինս տի տու տը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

գնա հատ մամբ նշված հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի են 

այն պա րա գա յում, երբ վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում վի ճարկ-

վող վար չա կան ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու փաստն ան վի ճե լի է: Մինչ դեռ 

այն դեպ քե րում, երբ ան ձը վի ճար կում է վար չա կան ակտն առ ձեռն ստո րագ րությամբ 

ստա նա լու փաս տը, ին չի պար զու մը հնա րա վոր է մի այն հա տուկ մաս նա գի տա կան գի-

տե լիք նե րի օգ նությամբ, մաս նա վո րա պես` փոր ձաքն նության կա տար մամբ, վե րը նշված 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի չեն:

« Վար չա րա րության 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 բո վան դա կությու նից ակն հայտ է, որ վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ 

մտնե լու պահն օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է այդ ակ տի մա սին վար չա կան վա րույ թի 

մաս նա կից նե րի ի րա զեկ ման հան գա ման քով, ին չը նշա նա կում է, որ ակ տի հաս ցեա տի-

րոջ հա մար ևս վար չա կան ակ տը կա րող է ու ժի մե ջ մտնել ի րա զեկ վե լու հա ջոր դող օր-

վա նից, ե թե oրեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան նա խա տեuված չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 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 անհ-

րա ժեշտ է նաև, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով այդ վար չա կան ակ տը մտնի ու ժի մե ջ: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով սահ-

ման ված ժամկ  ե 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 մե ջ մտնե լու հետ: Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա-

ցու մը ե րաշ խա վո րե լու անհ րա ժեշ տությամբ, գտել է, որ վար չա կան ակ տի վի ճարկ ման 



cxlii

պա րա գա յում ան ձի` դա տա րան դի մե  լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի հոս քը սկսվում 

է այն պա հից, երբ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը տե ղե կա ցել է իր նկատ մամբ տվյ ալ 

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 մե ջ մտնե լուց հե տո (տե՛ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ար-

մե  նու  հի Դա լի բալթյա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

10.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

« Վար չա րա րության հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 59-րդ, 

60-րդ հոդ ված նե րի և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 1-ին կե տի հա մա կար գա յին վեր լու ծությու նից հետ ևում է, որ հայ ցա դի մու մը դա տա-

վա րա կան ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու հան գա ման քը հնա րա վոր 

է անս խալ ո րո շել մի այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու օր վա 

մա սին փաստն ան վի ճե լի է: Ցան կա ցած այլ դեպ քում, երբ դա տա կան պաշտ պա նություն 

հայ ցող ան ձը վի ճար կում է վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու օ րը և դա տա րա նին տե-

ղե կություն հայտ նում իր ի րա զեկ ման օր վա մա սին, ո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե-

լու փու լում, ըստ էության, դա տա րա նին հայտ նի մի ակ տե ղե կությունն է լի նում, հայ ցա-

դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս, որ պես ի րա զեկ ման օր, դա տա րա նը պետք 

է հիմք ըն դու նի նշված օ րը, հետ ևա բար վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար դա տա-

վա րա կան ժամկ  ետ նե րի հաշ վարկն էլ պետք է կա տար վի այդ օր վա նը հա ջոր դող օր վա-

նից և, ե թե այդ պա րա գա յում վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե-

տը բաց չի թողն վել, այն վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դությու նը դառ նում է ա ռար կա յա զուրկ, 

ո րի պատ ճա ռով մի ջ նոր դությու նը քննար կե լու անհ րա ժեշ տությու նը բա ցա կա յում է:Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել բաց թողն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե-

լու դա տա վա րա կան ինս տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րոշ մանն ի հա վե լումն  նշել, որ այն դեպ քում, երբ դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը 

բաց թողն ված լի նե լու հան գա ման քը վի ճե լի է, այ սինքն` առ կա է դա տա կան պաշտ պա-

նության դի մած ան ձի կող մի ց դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե-

րա բեր յալ ող ջա մի տ կաս կած, ան ձը գործ նա կա նում պետք է հնա րա վո րություն ու նե նա 

ներ կա յաց նե լու, իսկ դա տա րանն էլ պար տա վոր է քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել և գ նա-

հա տել դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ-

կա յաց րած հիմն  ա վո րումն  ե րը, ո րով հետև այդ փաս տը վի ճե լի մն ա լու դեպ քում ան ձին 

դա տա կան պաշտ պա նության տրա մադր ման մե ր ժու մը կհան դի սա նա դա տա րա նի մատ-

չե լիության ի րա վուն քի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում, ին չի հետ ևան քով կխախտ վի 

այդ ի րա վուն քի բուն էությու նը, քա նի որ անձն այլևս կզրկվի իր ի րա վունք նե րի են թադր-

յալ խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու հնա րա վո րությու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր-

քում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք են հան դի սա նում դա-

տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քը չսահ մա նա փա կե լու ի րա վա չափ նպա տա կի ի րա-

գործ ման հա մար, քա նի որ դա տա վա րա կան նոր մե  րի ճիշտ մե կ նա բան ման ու կի րառ ման 

պա րա գա յում գործ նա կա նում ա պա հով վում է դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց չթող-

նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմն  ա վո րումն  ե րը քննար կե լու և հա մա պա տաս-

խան եզ րա հան գում կա տա րե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րություն:

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

18.03.2015թ.
5. « Լու վի» ՍՊԸ-ի տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յան v. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա-

րա րություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/4009/05/14

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է մատ նան շել հայ ցա դի մու-

մում առ կա ձևա կան սխալ նե րը,

2) արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է մի այն հայ ցա դի մու մի  ձևա կան կող-

մի  ու սումն  ա սի րության արդ յուն քում մե ր ժել հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը` հայ ցա դի մու մը 

դրա ի րա վունքն անկ հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված լի նե լու հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Սահ-

մա նադրության և Կոն վեն ցիա յի վե րը շա րադր ված ի րա վադրույթ նե րը, ե րաշ խա վո րե լով 

Էջ 
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ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա-

վետ մի  ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վունք նե րը, սահ մա նում են ան ձի 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի խախտ-

ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան ձի հա-

մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի դեպ քում 

ստա նալ արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նություն: Այս տե ղից հետ ևում է այն կար-

ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նություն անձն ստա նում է վեր ջի նիս` 

ՀՀ Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան 

ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տություն նե րի խախտ ման դեպ քում: 

Դա տա կան պաշտ պա նությու նը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի հստակ ա ռա-

քե լություն, հստակ սուբ յեկտ ներ ու հաս ցեա տեր և կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի խախտ-

ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու մը:

Այս պի սով, ՀՀ Սահ մա նադրությամբ և Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է ընդ հա-

նուր կա նոն, որ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, 

ում ի րա վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: 

Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նության հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է 

դի մե լ դա տա կան պաշտ պա նության, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ (տե´ս, 

Կա րի նե Ջ լավյ  անն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գու յ քի կա դաստ րի 

պե տա կան կո մի  տեի թիվ ՎԴ/6403/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Անդրա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փության վի-

ճարկ ման հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում 

ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նությու նից օգտ-

վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված 

ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով մա նը: Ուս տի դի մե  լով վար չա կան դա տա րան` 

ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմն  ա վո րի, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մար մի ն նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո-

ղություն նե րը կամ ան գոր ծությու նը կա տար վել են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք 

է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն ու ա զա տություն նե րը, ո րոնք խախտ վել են (տե՛ս, 

Ս վետ լա նա Օ հան յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Զար գաց նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն տե սա կե տը, որ ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա յի ի մաս տով դա տա-

րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յության հա մար բա վա րար չէ մի այն սուբ յեկտ նե րի անհ րա-

ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: Այն, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, պետք է 

դի տարկ վի նաև հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա տա րան դի մե  լու ի րա վա կան շա հի 

առ կա յության հա մա տեքս տում` ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդրո րեն սահ ման ված ի րա վա-

կան նա խադր յալ նե րը: Այ սինքն` «շա հագր գիռ անձ» հաս կա ցությու նը գնա հատ ման են թա-

կա հաս կա ցություն է, և գոր ծը քննող դա տա րանն ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս-

կա ցությու նը յու րա քանչ յուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և 

պար զե լով, թե արդ յոք տվյ ալ անձն ու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծություն, թե` ոչ:

Անդրա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով նա խա տես ված 

հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու այն հիմ քին, որ հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դրա 

ի րա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ հայ ցա դի-

մում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ակն հայտ բա ցա կա յության պա րա գա յում դա տա րա նը ոչ 

թե ի րա վունք ու նի, այլ պար տա վոր է մե ր ժել դրա ըն դու նու մը: Օ րենս դի րը նման ի րա վա-

կար գա վոր մամբ ի րա վա ցիո րեն խու սա փել է ոչ տե ղին ու քննության ոչ են թա կա գոր ծե րի 

հե տա զո տությու նից, ին չը հան գեց նում է դա տա րա նի ա վե լորդ և  ան հիմն  ծան րա բեռն վա-

ծության և դա տա րա նի վա րույ թում գտնվող մյուս գոր ծե րի քննության ձգձգումն  ե րի: Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քում նա խա տես ված «ակն հայ տություն» եզ րույթն ի րե նից ներ կա յաց նում է ան-

մի  ջա պես աչ քի զար նող, ա ռա ջին իսկ դի տարկ ման պա հին եր ևա ցող, աչ քի ընկ նող և  

ոչ մի  կերպ չվրի պող ու կաս կած չհա րու ցող ակ ներ ևություն: Այ սինքն` սույն ի րա վա կան 
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կար գա վո րու մը կա րող է վե րա բե րել մի այն հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու` չա փա զանց 

պար զո րոշ, մի ան շա նակ և հս տակ ի րա վունք չու նե նա լուն, երբ դա տա րանն ա ներկ բա յո-

րեն և հիմն  ա վոր կեր պով գտնում է, որ տվյ ալ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձն 

այդ պի սի հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չու ներ:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ակն հայ տո րեն նման ի րա վունք չու նե-

ցող ան ձի կող մի ց հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում հայ ցա դի մու մը վա րույթ չի 

ըն դուն վում, քա նի որ վար չա կան դա տա վա րությու նում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիության 

փու լում ինչ պես բուն հայ ցա դի մու մի , այն պես էլ դրան կից փաս տաթղ թե րի ընդ հան-

րա կան ու սումն  ա սի րությունն ակն հայ տո րեն ցույց են տա լիս, որ հայց վորն այդ գոր-

ծով շա հագր գիռ անձ չի հան դի սա նում (տե´ս, Տիգ րան Սա նա սար յանն ընդ դեմ Եր ևա նի 

քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդրա դարձ կա տա րե լով 

սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 

կե տի հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հա մար վար չա կան դա տա րա նը նախ 

և  ա ռաջ պետք է պար զի, թե տվյ ալ դեպ քում հայ ցա դի մու մը կոնկ րետ ում ա նու նից է ներ-

կա յաց վել և  արդ յոք տվյ ալ սուբ յեկ տը հան դի սա նում է իր ա ռեր ևույթ խախտ ված «ի րա-

կան (ռեալ)» ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նե ցող 

շա հագր գիռ անձ, թե` ոչ:

Ե թե իր ա ռեր ևույթ խախտ ված «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությամբ 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նե ցող շա հագր գիռ սուբ յեկ տը կոնկ րետ դեպ քում ի րա-

վա բա նա կան անձ է, ա պա ի րա վա բա նա կան ան ձի` ա ռեր ևույթ խախտ ված «ի րա կան 

(ռեալ)» ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նեն օ րեն-

քով և վեր ջի նիս կա նո նադրությամբ նա խա տես ված մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա տար 

ան ձինք, ո րոնք կա րող են ինք նու րույն, ա ռանց լիա զո րագ րի ստո րագ րել և դա տա րան 

ներ կա յաց նել հայ ցա դի մու մը, ինչ պես նաև դա տա րա նում հան դես գալ տվյ ալ ի րա վա-

բա նա կան ան ձի ա նու նից կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով լիա զո րել այլ ան ձի` տվյ ալ 

ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից հայց ներ կա յաց նե լու և ն րա դա տա վա րա կան ներ կա յա-

ցուց չությունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Այս պի սով, իր ա ռեր ևույթ խախտ ված ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ-

պա նության նպա տա կով դա տա րան դի մե  լու` ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վունքն ի րա-

կա նաց վում է վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց 

մի  ջո ցով` ինչ պես ինք նու րույն, այն պես էլ եր րորդ ան ձանց հա մա պա տաս խան լիա զո-

րություն նե րով օժ տե լու ե ղա նա կով: Բո լոր դեպ քե րում, երբ հայ ցը ներ կա յաց վում է ի րա-

վա բա նա կան ան ձի ա նու նից, հայ ցա դի մու մը նախ պետք է նշում պա րու նա կի այն մա սին, 

որ գոր ծով հայց վորն ի րա վա բա նա կան անձն է` մատ նան շե լով վեր ջի նիս ան վա նու մը և  

օ րեն քով սահ ման ված այլ տվյ ալ նե րը: Այ նու հետև, հայ ցա դի մու մը պետք է նշում պա րու-

նա կի այն մա սին, թե ով է տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից ներ կա յաց նում այն, 

մաս նա վո րա պես` oրեն քով և  այլ նոր մա տիվ ակ տե րով կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կա-

նո նադրությամբ ի րա վա բա նա կան ան ձը ներ կա յաց նե լու լիա զո րությամբ օժտ ված ան ձը, 

թե՝ վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հայ ցա դի մու մի ն ներ կա յաց վող վե րոգր յալ ձևա-

կան պա հանջ նե րի պահ պա նու մը կար ևոր նշա նա կություն ու նի դա տա րա նի կող մի ց հայ ցա-

դի մու մը ներ կա յաց րած ի րա կան սուբ յեկ տին պար զե լու և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ ման հար ցը լու ծե լու հա մար:

Այ նու հան դերձ, գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ դա տա րան հայց ներ կա-

յաց նե լու ի րա վուն քը կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նե լով հան դերձ` դա տա-

րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի  նե րա ծա կան և (կամ) եզ րա փա կիչ մա սե րում որ պես 

հայց վոր նշվում է ոչ թե տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձը, այլ վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան 

մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը): Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նման դեպ քե րում 

վար չա կան դա տա րա նը կա րող է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 80-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին ո րո-

շում կա յաց նել մի այն հայ ցա դի մու մի  և կից փաս տաթղ թե րի ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի-

րության արդ յուն քում ձևա վոր ված այն հա մոզ մուն քի հի ման վրա, որ հայցն ի րա կա նում 

չի ներ կա յաց վել ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից:
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշված հան գա ման քը բա ցա հայ տե լու հա-

մար վար չա կան դա տա րա նը պետք է ու սումն  ա սի րի ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  ոչ 

մի այն ձևա կան կող մը, այլ նաև վեր ջի նիս բո վան դա կությու նը: Այլ կերպ ա սած` պար զե լու 

հա մար, թե հայ ցա դի մու մը կոնկ րետ ում ա նու նից է ներ կա յաց վել, դա տա րա նը պետք է 

ոչ մի այն ու սումն  ա սի րի հայ ցա դի մու մի  նե րա ծա կան կամ եզ րա փա կիչ մա սե րը, այլ նաև` 

դրա բուն բո վան դա կությու նը (հայ ցի էության հա կիրճ նկա րագ րությու նը, այն փաuտե րը, 

ո րոնց վրա հիմն  վում է հայց վո րի պա հան ջը, հայց վո րի պա հան ջը հիմն  ա վո րող փաս-

տարկ նե րը, ինչ պես նաև հայց վո րի պա հան ջը):

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցա դի մու մի  

ըն դու նե լության փու լում ինչ պես բուն հայ ցա դի մու մի , այն պես էլ դրան կից փաս տաթղ-

թե րի մի այն ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի րության արդ յուն քում է վար չա կան դա տա րանն 

ի րա վա սու հան գել այն եզ րա կա ցության, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ոչ թե շա հագր գիռ 

ի րա վա բա նա կան ան ձի, այլ վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի` որ պես 

ֆի զի կա կան ան ձի ա նու նից, որն այդ գոր ծով չի կա րող պատ շաճ հայց վոր հան դի սա նալ:

13.05.2015թ.
6. Ս պար տակ Մար տի րոս յան v. Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ-

մա Շա բո յան, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/5014/05/09 

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք ի րա վա կան հիմ քե րի և  ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկ-

յու նից դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության և  ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա-

րին ման վար չա դա տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րը նույ նա կան են,

2) արդ յո՞ք ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադրու մը մե ր ժե լիս նո տարն 

ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, թե հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա-

վա հա րա բե րության մաս նա կից,

3) արդ յո՞ք նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ 

հա րուց ված վար չա կան գոր ծի քննության ըն թաց քում գոր ծով պա տաս խա նող նո տա րի 

լիա զո րություն նե րի դա դար ման, այդ թվում նաև` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու 

դեպ քում վեր ջինս պետք է փո խա րին վի ի րա վա հա ջոր դով, թե` պատ շաճ պա տաս խա նո-

ղով,

4) նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա-

րուց ված վար չա կան գոր ծի քննության ըն թաց քում զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված 

նո տա րի փո խա րեն ո՞վ պետք է ներգ րավ վի վար չա կան դա տա վա րությա նը` որ պես 

պատ շաճ պա տաս խա նող:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի-

րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծով կար գա վո րել է վար-

չա կան դա տա վա րությու նում դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության ծագ ման հիմ քե րի, 

կա տար ման կար գի և  ի րա վա կան հետ ևանք նե րի հետ կապ ված հա րա բե րություն նե րը: ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վադրույթ-

նե րի բո վան դա կությու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դությու նը վի ճե լի 

ի րա վա հա րա բե րություն նե րից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու դեպ քում դա տա վա րության 

կող մի  փո խա րի նումն  է նրա ի րա վա հա ջոր դով: Ընդ ո րում, դա տա վա րա կան ի րա վա հա-

ջոր դությու նը հնա րա վոր է դա տա վա րության ցան կա ցած փու լում, իսկ ի րա վա հա ջոր դին 

դա տա վա րությա նը թույ լատ րե լը ձևա կերպ վում է դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ-

մամբ` ա ռան ձին դա տա կան ակ տի տես քով: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության ծագ-

ման հիմ քե րը. այս պես` վար չա կան դա տա վա րությու նում ի րա վա հա ջոր դությու նը տե ղի է 

ու նե նում դա տա վա րությու նից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու հետև յալ դեպ քե րում.

1. ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում,

2. վար չա կան մարմն  ի վե րա կազ մա կեր պում,

3. ֆի զի կա կան ան ձի մահ,

4. պար տա վո րություն նե րում ան ձանց փո փոխ ման այլ դեպ քեր:

Այս պի սով, օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սում թվար կել է այն փաս տա կազ մե  րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնց գործ նա կա նում առ-

կա յությու նը հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում վար չա կան դա տա րա նին` կի րա ռե լու ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա տես ված ի րա-
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վա կան հետ ևան քը, այն է` դա տա վա րության կող մի ն փո խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով: 

Այ սինքն` վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է դա տա վա րության կող մի ն նրա ի րա վա հա-

ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նել մի այն վե րը նշված հիմ քե րից որ ևէ մե  կի 

առ կա յության պա րա գա յում: Հետ ևա բար վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ դա տա վա-

րության կող մի ն փո խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով` հիմն  վե լով այն պի սի փաս տա կազ մե -

րի վրա, ո րոնք նա խա տես ված չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սում: Ա վե լին, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 

5-րդ մա սի բո վան դա կությու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դությու նը են-

թադրում է, որ ի րա վա հա ջոր դը շա րու նա կում է մաս նակ ցել վար չա կան դա տա վա րությա-

նը դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րի ամ բողջ ծա վա լով` ի րա վա նա խոր դի 

ու նե ցած բո լոր ի րա վունք նե րով ու պար տա կա նություն նե րով: Քա նի որ դա տա վա րա կան 

ի րա վա հա ջոր դության դեպ քում ի րա վա հա ջոր դը շա րու նա կում է մաս նակ ցել վար չա կան 

դա տա վա րությա նը, ուս տի այն բո լոր գոր ծո ղություն նե րը, ո րոնք կա տար վել են մի նչև 

ի րա վա հա ջոր դի գոր ծի մե ջ մտնե լը, վեր ջի նիս հա մար պար տա դիր են այն քա նով, որ քա-

նով դրանք պար տա դիր կլի նեին այն ան ձի հա մար, ո րին փո խա րի նել է ի րա վա հա ջոր դը:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով կար գա-

վո րել է վար չա կան գոր ծի քննության ըն թաց քում ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղին պատ-

շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաuխա նո ղին որ պեu երկ րորդ 

պա տաuխա նող ներգ րա վե լու դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կություն-

նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա-

վադրույթ նե րից բխում է, որ ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղը դա տա վա րության մաս նա կից 

այն վար չա կան մար մի նն է, պաշ տո նա տար ան ձը, ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 

ան ձը, ո րի դեմ հայց է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան, սա կայն հե տա գա յում գոր-

ծի հան գա մանք նե րով ժխտվել է դա տա վա րության այդ մաս նակ ցի` վի ճե լի պար տա կա-

նության կրող լի նե լու, այ սինքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րության սուբ յեկտ հան դի սա-

նա լու են թադրությու նը: Այլ կերպ ա սած` ե թե վար չա կան գոր ծի քննության ըն թաց քում 

ժխտվում է այն են թադրությու նը, որ պա տաս խա նո ղը հան դի սա նում է վի ճե լի ի րա վա-

հա րա բե րության սուբ յեկտ, ա պա այդ դեպ քում վեր ջինս ճա նաչ վում է ոչ պատ շաճ պա-

տաս խա նող և պետք է փո խա րին վի պատ շաճ պա տաս խա նո ղով, այ սինքն` վի ճե լի ի րա-

վա հա րա բե րության են թադր յալ սուբ յեկ տով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա-

կար գա վոր ման հա մա ձայն` ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րի նու մը կա րող է կա-

տար վել վար չա կան դա տա րա նի նա խա ձեռ նությամբ կամ հայց վո րի մի ջ նոր դությամբ, 

բայց բո լոր դեպ քե րում մի այն հայց վո րի հա մա ձայ նությամբ, ո րը բխում է տնօ րին չա կա-

նության սկզբուն քից: Փաս տո րեն, ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րի նումն  ա ռանց 

հայց վո րի հա մա ձայ նության հնա րա վոր չէ, իսկ ե թե հայց վո րը հա մա ձայն չէ ոչ պատ շաճ 

պա տաuխա նո ղին փո խա րի նե լուն, ա պա վար չա կան դա տա րա նը կա րող է պատ շաճ պա-

տաս խա նո ղին, այ սինքն` այն սուբ յեկ տին, ո րը պետք է պա տաuխա նի ըuտ ներ կա յաց-

ված հայ ցի, ներգ րա վել որ պեu երկ րորդ պա տաuխա նող: Բա ցի այդ, վար չա կան գոր ծի 

քննության ըն թաց քում ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի կա տա րած գոր ծո ղություն նե րը դա-

տա վա րությա նը մաս նա կից դարձ ված պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար նշա նա կություն 

չու նեն և վեր ջի նիս հա մար որ ևէ ի րա վունք կամ պար տա կա նություն չեն ա ռա ջաց նում: 

Պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար ծա գում են նոր վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա-

րա բե րություն ներ, հետ ևա բար պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար գոր ծի քննությու նը 

սկսվում է գոր ծը դա տաքն նության նա խա պատ րաս տե լու փու լից` ան կախ նրա նից, թե 

դա տա վա րության որ փու լում է բա ցա հայտ վել ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին-

ման անհ րա ժեշ տությու նը:

Վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծությու նից ակն հայտ է, որ քննարկ վող վար չա դա-

տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի` դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության և  ոչ պատ շաճ 

պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման մի ջև առ կա են էա կան տար բե րություն ներ` ինչ պես ըստ 

հիմ քե րի, այն պես էլ ըստ դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի: Ե թե դա տա վա րա կան ի րա-

վա հա ջոր դության հիմ քը կող մի ` նյու թա կան ի րա վունք նե րում կամ պար տա կա նություն-

նե րում տե ղի ու նե ցած ի րա վա հա ջոր դությունն է, ա պա ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի 

փո խա րի նումն  ի րար փո խա րի նող ան ձանց մի ջև, որ պես կա նոն, ոչ մի  նյու թաի րա վա-

կան կապ չի են թադրում: Այս պի սով, դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի տե սանկյ  ու նից` 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության դեպ քում վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա-



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

cxlvii

բե րություն նե րը պահ պան վում են, իսկ ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման դեպ-

քում վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րություն նե րը դա դա րում են, և ծա գում են 

նոր վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րություն ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ի րա վա կան հա մա կար գում նո տա րի ի րա վա կան 

վի ճա կին վե րա բե րող կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ ա ռա ջին` նո տա րի գոր ծու նեության նպա տա կը 

ոչ թե նո տա րի շա հերն են, այլ` հան րության շա հե րը: Այ սինքն` Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տությու նում նո տար ներն ի րա կա նաց նում են հան րա յին նշա նա կության գոր ծա ռույթ ներ, 

ո րոնք սահ ման վում են օ րեն քով: Երկ րորդ` նո տար նե րը, ինչ պես պե տա կան մար մի ն նե-

րը և պաշ տո նա տար ան ձինք, ի րենց գոր ծու նեությունն ի րա կա նաց նե լիս ա ռաջ նորդ վում 

են ոչ թե մաս նա վոր ան ձանց ներ հա տուկ կամ քի ա զատ ար տա հայտ մամբ, այլ գոր ծում 

են հան րա յին իշ խա նությա նը ներ հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի շրջա նակ նե րում: Եր րորդ` 

նո տար նե րը նշա նակ վում են պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար օ րեն քով հա տուկ սահ-

ման ված կար գով: Չոր րորդ` նո տար նե րը կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վության են 

են թարկ վում, նրանց լիա զո րություն նե րը դա դա րում են նույն պես օ րեն քով սահ ման ված 

հա տուկ հիմ քե րի առ կա յության պայ ման նե րում և հա տուկ կար գով: Այ սինքն` նո տարն 

ար դա րա դա տության ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յություն ներ ի րա կա-

նաց նող անձ է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տության ա նու նից, Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տության Սահ մա նադրությա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում է 

օ րեն քով նա խա տես ված նո տա րա կան գոր ծո ղություն ներ և ծա ռա յություն ներ: Միա ժա-

մա նակ, նո տա րը մի  շարք ի րա վա հա րա բե րություն նե րում հան դես է գա լիս նաև որ պես 

ան հատ ձեռ նար կա տեր, ինք նու րույն, իր ռիս կով ի րա կա նաց նում է գոր ծու նեություն, ո րի 

նպա տա կը շա հույթ ստա նալն է, իր ու նե ցած պար տա վո րություն նե րի հա մար պա տաս-

խա նա տու է ի րեն պատ կա նող գույ քով և կ րում է պա տաս խա նատ վություն` իր կող մի ց 

այլ ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սի հա մար: Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը` կա րե լի է եզ րա-

կաց նել, որ նո տա րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում ու-

նի եր կա կի` հան րա յին-ի րա վա կան և մաս նա վոր-ի րա վա կան բնույթ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յագ րի 

տրա մադրու մը մե ր ժե լիս նո տարն ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, քա նի որ 

ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադրու մը մե ր ժե լիս նո տա րի և քա ղա քա ցու 

մի ջև առ կա են ոչ թե կոոր դի նա ցիոն (հա մա դա սություն) բնույ թի, այլ սու բոր դի նա ցիոն 

(են թա կա յություն) բնույ թի ի րա վա հա րա բե րություն ներ: Սույն ի րա վա հա րա բե րություն-

նե րում քա ղա քա ցին և նո տա րը հան դես չեն գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե-

րություն նե րի հա վա սար սուբ յեկտ ներ: Ն ման ի րա վա հա րա բե րություն նե րում նո տարն 

օժտ ված չէ կամ քի ա զա տությամբ, այլ հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին ի րա վա հա րա-

բե րություն նե րի սուբ յեկտ, որ տեղ ի րա վա հա րա բե րության մաս նա կից նե րից մե  կը, մի ա-

կող մա նի հեն վե լով ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա վա հա րա բե րության մյուս 

կող մի  հա մար պար տա դիր ո րո շում է կա յաց նում: Տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րություն նե րի 

հան րա յին լի նե լու մա սին վկա յում է նաև այն հան գա ման քը, որ օ րենս դի րը նո տա րա-

կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծերն ընդ դատ յա է հա մա րել վար չա կան դա տա րա նին, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րության օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա են 

հան րա յին ի րա վա հա րա բե րություն նե րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը:

Տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րություն նե րում հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե-

լու հան գա ման քը կան խո րո շում է նո տար նե րի հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա-

կը և պայ մա նա վո րում է նրանց գոր ծու նեության նկատ մամբ արդ յու նա վետ դա տա-

կան վե րահս կո ղության ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տությու նը: Ըստ այդմ` օ րենս դի րը 

« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ մա նել է, որ նո տա-

րա կան գոր ծո ղությու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լը կա րող 

են բո ղո քարկ վել դա տա րան: Ընդ ո րում, նո տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան 

գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո-

տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու արդ-

յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րը քննվում են վար չա կան 

դա տա րա նի կող մի ց` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով նա խա տես ված կար-

գով: Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի « Նո տա րի գոր ծո ղություն-

նե րի ի րա վա չա փության վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռությամբ 31-րդ գլ խի 
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220-222-րդ հոդ ված նե րով սահ մա նել է նո տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան 

գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո-

տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու արդ-

յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննության կար գը:

Այս պի սով, ժա ռան գության ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադրու մը մե ր ժե լիս նո տա-

րը` որ պես ար դա րա դա տության ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յություն ներ 

ի րա կա նաց նող անձ, ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ` նպա տակ հե տապն-

դե լով ա պա հո վել ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նության 

ի րա վուն քի գործ նա կա նում ի րա ցու մը և պաշտ պա նությու նը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 31-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա-

վադրույթ նե րի բո վան դա կությու նից բխում է, որ նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա-

փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի շրջա նա կում նո տա-

րը հան դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի դե րում, ո րի դեմ կա րող են ներ կա յաց վել հետև յալ 

հայ ցա պա հանջ նե րը`

1) նո տա րա կան գոր ծո ղության ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ,

2) նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար-

կե լու վե րա բեր յալ,

3) նո տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր-

ժե լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն աuը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ այն դեպ քում, երբ նշված գոր ծի 

քննության ըն թաց քում նո տարն ա զատ վում է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից, կամ նրա լիա-

զո րություն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով դա դա րում են, ա պա դա դա րում է նաև 

վեր ջի նիս` հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քից բխող հան րա յին-

ի րա վա կան կար գա վի ճա կը: Հետ ևա բար նո տա րի պաշ տո նից ա զատ ված կամ նո տա րի 

լիա զո րություն նե րը դա դա րած ան ձը նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փության 

վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում այլևս չի 

կա րող հա մար վել պատ շաճ պա տաս խա նող` 1) նո տա րա կան գոր ծո ղության ի րա վա չա-

փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև 2) նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե-

լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով: Այդ դեպ-

քում վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով լու ծել այդ նո տա րին պատ շաճ պա տաս խա նո-

ղով փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաս խա նո ղին դա տա վա րությա նը որ պես երկ րորդ 

պա տաս խա նող ներգ րա վե լու հար ցը: Այ սինքն` նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա-

չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննության ըն թաց քում նո տա րի դեմ ներ-

կա յաց ված` 1) նո տա րա կան գոր ծո ղության ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև 

2) նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու 

հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րություն-

նե րը դա դա րած նո տա րը պետք է ճա նաչ վի ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող և ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով փո խա րին վի 

պատ շաճ պա տաս խա նո ղով: Տվյ  ալ պա րա գա յում վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ 

նո տա րի պաշ տո նից ա զատ ված կամ նո տա րի լիա զո րություն նե րը դա դա րած ան ձին փո-

խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության այդ պի սի հիմք նա-

խա տես ված չէ, իսկ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է դա տա վա րության կող մի ն նրա 

ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նել մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված հիմ քե րից որ ևէ մե -

կի առ կա յության պա րա գա յում, մի նչ դեռ օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվար կե լով վար չա կան դա տա վա րությու նում 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դության հիմ քե րը, դրանց շար քում չի նա խա տե սել նո-

տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու պատ ճա ռով դա տա վա րությու նից դուրս 

գա լու վե րա բեր յալ որ ևէ դրույթ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այն դեպ քում, երբ նո տա րի գոր ծո ղություն-

նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննության ըն թաց քում գոր ծով 

պա տաս խա նող նո տարն ա զատ վում է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից, կամ նրա լիա զո-

րություն նե րը դա դա րում են, ա պա նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված` նո տա րա կան գոր ծո-

ղության ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղության 
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կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով 

պատ շաճ պա տաս խա նող պետք է հա մար վի ՀՀ նո տա րա կան պա լա տը, ո րը պետք է 

ներգ րավ վի դա տա վա րությա նը կամ որ պես նո տա րին փո խա րի նող պատ շաճ պա տաս-

խա նող կամ որ պես երկ րորդ պա տաս խա նող հետև յալ պատ ճա ռա բա նությամբ.

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տը նո տար նե րի մաս նա գի տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր-

պություն է, ո րը, ի թիվս ՀՀ Սահ մա նադրությամբ, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան ակ տե-

րով, ինչ պես նաև իր կա նո նադրությամբ սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րի, օժտ ված է նաև 

նո տար նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա նե լու ի րա վա սությամբ: ՀՀ նո տա րա կան 

պա լատն ի րա վա սու է ներ կա յաց նել և պաշտ պա նել նո տար նե րի շա հերն այլ ֆի զի կա կան 

և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց, ինչ պես նաև պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մար մի ն նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րություն նե րում, այդ թվում նաև դա տա րա նում: Ընդ 

ո րում, նո տա րա կան գոր ծո ղության կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե-

լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա պա հան ջի քննության շրջա նակ-

նե րում ՀՀ նո տա րա կան պա լատն ի րա վա սու է դա տա րա նում ներ կա յաց նել և պաշտ պա-

նե լու իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րություն նե րը դա դա րած նո տա րի 

շա հե րը, քա նի որ նշված հայ ցա պա հանջ նե րով վի ճարկ վում է նո տա րի` հան րա յին-ի րա-

վա կան կար գա վի ճա կից բխող գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փությու նը: Հետ ևա բար նո-

տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննության 

ըն թաց քում նո տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու կամ լիա զո րություն նե րի 

դա դար ման դեպ քում նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված` նո տա րա կան գոր ծո ղության ի րա վա-

չա փությու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե-

լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով վար չա կան դա տա րա նը 

պար տա վոր է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րություն նե րը դա դա րած 

նո տա րին ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության կար գով փո խա րի նել պատ շաճ պա տաս խա-

նո ղով` ՀՀ նո տա րա կան պա լա տով:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

և 2-րդ մա սե րում առ կա այն ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին, որ նո տա րա կան գոր ծո ղության 

ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով ներ կա յաց ված հայ ցը բա վա րա-

րե լու դեպ քում դա տա րա նը գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակտ է կա յաց նում նո-

տա րա կան գոր ծո ղությու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և դրա հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու 

վե րա բեր յալ, իսկ նման պա հան ջի և հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յության դեպ քում 

նաև պար տա վո րեց նում է նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղությու նը կամ նո տա-

րա կան գոր ծո ղության կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր-

յալ գոր ծե րով հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը պար տա վո րեց նում է նո տա րին 

կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղությու նը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել 

հա տուկ նշել, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ան ձանց հա մար ե րաշ խա վոր վում է ար-

դար դա տաքն նության և խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նության 

մի  ջոց նե րի ի րա վունք նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տությունն ան-

ձի հա մար ե րաշ խա վո րում է տվյ ալ ան ձի ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման հա մար 

ի րա վա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջոց ներ, այդ թվում նաև դա տա րան դի-

մե  լու ի րա վունք: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծը պետք է մե կ նա բա նեն այն պես, 

որ պես զի գործ նա կա նում հնա րա վոր լի նի ա պա հո վել ան ձանց ի րա վունք նե րի ա ռա վե-

լա գույն պաշտ պա նություն: Այ սինքն, ե թե դա տա րա նը պար զի, որ առ կա են նո տա րա կան 

գոր ծո ղությու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղության կա տար ման մե ր ժու մը ոչ ի րա վա չափ 

ճա նա չե լու բա վա րար հիմ քեր, նո տա րա կան գոր ծո ղությու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո-

ղության կա տար ման մե ր ժու մը պետք է ճա նաչ վեն ոչ ի րա վա չափ, ին չը նշա նա կում է 

նաև, որ հե տա գա յում ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում գոր ծող որ ևէ նո տար ի րա վա սու 

չէ նույն ան ձի վե րա բեր յալ մի և նույն փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րով կա տա րե լու 

հայց վող նույն նո տա րա կան գոր ծո ղությու նը կամ մե ր ժե լու հայց վող նույն նո տա րա կան 

գոր ծո ղության կա տա րու մը: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րանն ի րա վա սու 

չէ պար տա վո րեց նել պաշ տո նա թող նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղությու նը, 

քա նի որ նո տա րի գոր ծո ղություն նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր-

ծի քննության շրջա նա կում բա ցի տվյ ալ վար չա կան գոր ծով պա տաս խա նող նո տա րից 

գո յություն չու նի որ ևէ այլ ի րա վուն քի սուբ յեկտ, որն ի րա վա սու է կա տա րե լու հայց վող 
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նո տա րա կան գոր ծո ղություն նե րը: Հետ ևա բար վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող պար-

տա վո րեց նել հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կից զրկված նախ կին նո տա րին, ով 

այլևս ի րա վա սու չէ կա տա րել նո տա րա կան գոր ծո ղություն ներ, կա տա րե լու հայց վող նո-

տա րա կան գոր ծո ղություն նե րը: Վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ նաև ՀՀ նո տա-

րա կան պա լա տին պար տա վո րեց նել կա տա րե լու հայց վող նո տա րա կան գոր ծո ղությու նը, 

քա նի որ ՀՀ նո տա րա կան պա լատն ի րա վա սու չէ կա տա րել նո տա րա կան գոր ծո ղություն-

ներ: Ն կա տի ու նե նա լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նո տա րի գոր ծո-

ղություն նե րի ի րա վա չա փության վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննության շրջա նա կում 

նո տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու կամ լիա զո րություն նե րի դա դար ման 

դեպ քում ներ կա յաց ված` նո տա րին հայց վող գոր ծո ղությու նը կա տա րե լուն պար տա վո-

րեց նե լու վե րա բեր յալ պա հան ջը են թա կա է մե րժ ման: 

29.07.2015թ.
7. Շու շա նիկ Տր դատ յան v. ՀՀ ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար-

ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի 

լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցությամբ ի րա կա նաց վող բնա կա րա նա յին 

շի նա րա րության ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րի (բնա կե լի 

տնե րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղով, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6072/05/14

Խն դիր. Ի րա վա չափ է արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց գոր ծո ղության կա-

տար ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լը` հայ ցը 

դա տա րա նում քննության են թա կա չլի նե լու հիմ քով, ե թե հայց վո րը վար չա կան մարմն  ից 

պա հան ջել է կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղություն ներ, ո րոնք, ուղղ ված չլի նե լով վար չա-

կան ակ տի ըն դուն մա նը, կա րող են ա պա հո վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ իր ի րա վունք-

նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 

խո չըն դոտ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, 

28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ անդրա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ-

պա նության ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ա հար ցին, ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա-

կան դիր քո րո շու մը. «(...) հայ ցը կամ դի մու մը դա տա րան` ի րա վա կան պաշտ պա նության 

այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում դա տա կան պաշտ-

պա նության ի րա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը 

պաշտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա-

տար վել ինչ պես հան րա յին իշ խա նության, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ-

խա նության ոտնձ գություն նե րից ան ձի պաշտ պան վե լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը 

դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տությու նում, ինչ պես 

և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տություն նե րում, ու նի սահ մա նադրա կան (հիմն  ա րար) ի րա-

վուն քի բնույթ (...): Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քից 

ա ծանց վում է պե տության պո զի տիվ պար տա կա նությու նը` ա պա հո վել այն թե´ նոր մաս-

տեղծ, թե´ ի րա վա կի րառ ման գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս: Դա են թադրում է (...) 

ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նությու նը` ա ռանց բա ցա ռություն նե րի քննարկ ման ըն դու-

նել ան ձանց` օ րի նա կան կար գով ի րենց ուղղ ված դի մումն  ե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում 

են ի րա վա կան պաշտ պա նություն ի րենց ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախ տումն  ե րից: (...) 

Դա տա րա նի` ար դա րա դա տության գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նե լու մի ակ հիմքն օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով ի րեն ուղղ ված դա տա կան պաշտ պա նության պա հանջ պա րու նա-

կող դի մումն  ե րի քննությունն է: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը որ ևէ հա յե ցո ղություն չու նի 

օ րեն քին հա մա պա տաս խա նող դի մու մի ն ըն թացք տա լու կամ չտա լու հար ցում` այն պետք 

է ըն դուն վի վա րույթ և քնն վի ան վե րա պա հո րեն և  ա ռանց որ ևէ բա ցա ռության (...)»:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի 

լույ սի ներ քո անդրա դա ռա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի բո վան դա կությա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դի րը ֆի-

զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց առն չությամբ սահ մա նել է վար չա կան դա տա րան 

դի մե  լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հստակ ի րա վա կան նա խա պայ ման ներ, ըստ ո րի` յու-

րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ կա րող է ի րա կա նաց նել դա տա րան 

դի մե  լու իր ի րա վուն քը մի այն այն դեպ քում, երբ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա-

վար ման մար մի ն նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տե րով, գոր-

Էջ 
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ծո ղություն նե րով կամ ան գոր ծությամբ խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են 

խախտ վել նրա` ՀՀ Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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 տություն նե րը, այդ թվում` 

ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել կամ չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 35-րդ, ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րության 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 սության շրջա նա կը: Ինչ պես ցան կա ցած դա տա րան, վար չա-

կան դա տա րանն ի րա վա սու է գոր ծադրել օ րեն քով նա խա տես ված իր լիա զո րություն-

նե րը մի այն հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  

դեպ քում, այ սինքն` օժտ ված է հա տուկ տե սա կի ի րա վա սությամբ, քա նի որ ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րության 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:

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տության գոր ծող վար չա դա տա վա րա կան օ րենս-

դրության` վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող հայ ցա-

տե սակ նե րից է գոր ծո ղության կա տար ման հայ ցը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված գոր ծո ղության կա տար ման հայ ցի 

հաս կա ցության վեր լու ծության արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ 

նշված հայ ցա տե սա կով հայց վո րը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել` կա տա րե լու 

ո րո շա կի գոր ծո ղություն ներ կամ ձեռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղություն նե րի կա տա-

րու մի ց, ո րոնք ուղղ ված չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը: Փաս տո րեն, գոր ծո ղության 

կա տար ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել 

դրսևո րե լու վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հետ չկապ ված՝ ինչ պես ակ տիվ վար քա գիծ` 

կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղություն ներ, այն պես էլ պա սիվ վար քա գիծ` ձեռն պահ մն ա լու 

ո րո շա կի գոր ծո ղություն նե րի կա տա րու մի ց:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա-

տես ված ի րա վադրույ թը ՀՀ Սահ մա նադրության 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծի, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա-

ծի վե րոգր յալ մե կ նա բա նություն նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լու արդ յուն քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծո ղության կա տար ման հայ ցով ան ձը վար չա կան 

մարմն  ից կա րող է պա հան ջել դրսևո րե լու մի այն այն պի սի վար քա գիծ (թե´ ակ տիվ, թե´ 

պա սիվ), ո րը չդրսևո րե լը խախ տում է կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող է խախ տել նրա` 

ՀՀ Սահ մա նադրությամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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 տություն նե րը: Հետ ևա բար, գոր ծո ղության 

կա տար ման հայ ցով ան ձը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել կա տա րե լու այն-

պի սի գոր ծո ղություն ներ կամ ձեռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղություն նե րի կա տա րու-

մի ց, ո րոնց հա մա պա տաս խա նա բար կա տա րու մը կամ չկա տա րու մը կա րող է ա պա հո վել 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել 

վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծո ղության կա տար-

ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիության փու լում վար չա-

կան դա տա րա նը պար տա վոր է պար զել, թե պա հանջ վող վար քա գի ծը վար չա կան մարմ-

նի կող մի ց չդրսևո րե լը կա րող է արդ յոք ա ռեր ևույթ ոտնձ գել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րին և  

օ րի նա կան շա հե րին: Մաս նա վո րա պես` վար չա կան դա տա րա նը գոր ծո ղության կա տար-

ման հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիության փու լում պար տա վոր է բա ցա հայ տել, թե հայց վո րի 

կող մի ց ակն կալ վող վար քա գի ծը կա րող է արդ յո՞ք ա ռեր ևույթ ա պա հո վել անհ րա ժեշտ 

պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ ա ռեր ևույթ վե րաց նել այդ 

ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծություն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտել է, որ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է մե ր ժել գոր ծո ղության կա տար ման հայ-

ցով դա տա րան դի մած ան ձի հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը` հայ ցը դա տա րա նում 

քննության են թա կա չլի նե լու հիմ քով մի այն այն դեպ քում, ե թե հայց վո րի կող մի ց ակն-

կալ վող վար քա գի ծը չդրսևո րելն ակն հայ տո րեն որ ևէ կերպ չի կա րող խախ տել տվյ ալ 

ան ձի ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` ակն կալ վող վար քա գի ծը չի կա րող ա պա հո վել 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել 

այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:



clii

ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ

04.03.2015թ.
8. « Ֆասթ Սփ լայ» ՍՊԸ v. ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մուտ նե րի կո մի  տե և ՀՀ կա ռա վա րությանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի 

կո մի  տեի Ար տա շա տի տա րած քա յին հար կա յին տես չություն, վարչ. գործ թիվ 

ՎԴ3/0347/05/13

Խն դիր. 1) Արդ յո՞ք բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը հան դի սա նում է դա տա կան պաշտ-

պա նության ի րա վուն քի բա ղադրիչ նե րից մե  կը,

2) արդ յո՞ք գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո-

ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րության բա ցա կա յությու նը հա մա տե ղե լի է ան ձի դա-

տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի հետ,

3) արդ յո՞ք գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն  իր 

ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկյ  ու նից ա ռա վել նման է գործն ըստ էության լու-

ծող դա տա կան ակ տե րին, թե` գործն ըստ էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ-

տե րին,

4) արդ յո՞ք գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են-

թա կա է բո ղո քարկ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում ե րաշ խա վոր վում են արդ յու նա վետ ի րա վա-

կան պաշտ պա նության և  ար դար դա տաքն նության հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, և ՀՀ 

 Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րա-

կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը: ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադրիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման 

ի րա վունքն է:  Բո ղո քարկ ման ինս տի տուտն ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րություն է 

տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ-

նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տության նպա-

տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենս գիր քը սահ մա նում է վար չա կան գոր ծի 

վա րույ թը կար ճե լու հիմ քե րը` ամ րագ րե լով, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան 

դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում:  Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րության օ րենսգր քի 125-րդ  հոդ վա ծում ամ րագ րե լով գործն ըստ էության լու ծող դա-

տա կան ակ տե րի տե սակ նե րը, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի 

ո րո շու մը չի դի տար կել որ պես գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակտ: Օ րենս դի րը 

սույն ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում կա տա րել է ըն դա մե  նը մե կ բա ցա ռություն` 

ամ րագ րե լով, որ կող մե  րի հաշ տության հա մա ձայ նությու նը հաս տա տե լու դեպ քում վար-

չա կան դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ` այդ դա տա կան ակ տը հա մա րե լով գործն ըստ 

էության լու ծող դա տա կան ակ տի տա րա տե սակ: 

Այս պի սով, օ րենս դի րը, սահ մա նե լով, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան դա-

տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում (բա ցա ռությամբ կնքված հաշ տության հա մա ձայ նությու նը 

հաս տա տե լու հիմ քով, ո րի դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ), մի ա-

ժա մա նակ չի սահ մա նել, թե ինչ պի սի դա տա կան ակտ է հան դի սա նում գոր ծի վա րույ թը 

կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը:

Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի հա մա-

կար գա յին վեր լու ծությու նը ցույց է տա լիս, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է վար չա կան դա-

տա րա նի դա տա կան ակ տե րի եր կու տե սակ` գործն ըստ էության լու ծող և  գործն ըստ 

էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ): ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի` « Գործն ըստ 

էության լու ծող դա տա կան ակ տի տե սակ նե րը» վեր տա ռությամբ 125-րդ  հոդ վա ծում գոր-

ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շու մը` որ պես գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան 

ակ տի տե սակ, նա խա տես ված չէ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 131-րդ  հոդ վա ծում օ րենս դիրն ամ րագ-

րել է վե րաքն նության կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկ-

յալ դա տա կան ակ տե րը:  Վեր ջինս այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, ո րը հնա րա վո րություն է 

տա լիս ան ձին ան մի  ջա կան կար գով բո ղո քար կե լու վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

Էջ 
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դա տա կան ակ տե րը:  Վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար-

կե լու մյուս հնա րա վո րությու նը «հե տաձգ ված բո ղո քար կումն » է: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում չի սահ-

մա նել, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու ո րո շու մը հան դի սա նում է գործն ըստ էության չլու-

ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակտ և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 131-րդ 

 հոդ վա ծում ամ րագ րե լով վե րաքն նության կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը` դրանց թվում չի նշել գոր ծի վա րույ թը կար-

ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը:

 Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը, կար գա վո րե-

լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րություն նե րը, ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րության օ րենսգր քում չի նա խա տե սել այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում, ո րը հնա-

րա վո րություն կտա բո ղո քար կե լու գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա-

րա նի ո րո շու մը` դրա նով իսկ բա ցա ռե լով դրա օ րի նա կա նությունն օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րությու նը, այ նինչ, ըստ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 

10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ-

ման` վեր ջի նիս առ կա յությունն անհ րա ժեշ տություն է արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա-

նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մա տեքս տում: Այս պի սով, Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտել է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի 

ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րության բա ցա կա յությունն ան ձին ոչ ի րա-

վա չա փո րեն զրկում է դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի բա-

ղադրա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծի վա րույ թի կար ճու մը վա րույթն 

ա վար տե լու ինք նու րույն ձև  է, որն իր դա տա վա րա կան ձևա կեր պումն  ստա նում է ո րոշ-

ման տես քով, ուս տի կար ճե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է բնո րոշ վել որ պես վա րույ թը եզ-

րա փա կող դա տա կան ակտ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 96-րդ և 97-րդ 

 հոդ ված նե րի և ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 

ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մադր ված վեր լու ծության արդ-

յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցության, որ դա տա րա նի կող մի ց 

վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կա յաց նելն ըստ էության եզ րա փա-

կում է վար չա կան գոր ծի քննությու նը, ա վար տում գոր ծի վա րույ թը` ա ռանց բա վա րար-

ման թող նե լով իր են թադրա բար խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նության խնդրան-

քով դա տա րան դի մած ան ձի պա հան ջը: Ա վե լին, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 

մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն  իր ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկ-

յու նից նման վում է գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րին: ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րության օ րենսգր քի 80-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ  կե տի հա մա ձայն` վար չա կան 

դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե առ կա է նույն օ րենսգր քի 97-րդ 

 հոդ վա ծի 2-րդ  մա սով նա խա տես ված հիմ քը:  Հա մադրե լով նշված հոդ ված նե րով ամ-

րագր ված ի րա վադրույթ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գել է այն եզ րա կա ցության, որ 

դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը, 

օ րեն քով նա խա տես ված ո րոշ խիստ սահ մա նա փակ դեպ քե րից բա ցի, ար գե լա փա կում է 

ան ձի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նությամբ կրկին նույն հայ ցով դա տա րան 

դի մե  լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը և  իր ա ռա ջաց րած ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով 

ա ռա վել մոտ է գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րին:

 Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև ՀՀ սահ մա նադրա կան 

դա տա րանն իր 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ: Այս ո րոշ մամբ ՀՀ սահ-

մա նադրա կան դա տա րա նը նշել է, որ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ներ կա 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի 

ո րոշ ման բո ղո քար կումն  ան մի  ջա կա նո րեն ամ րագր ված չէ, ին չը չի հա մա պա տաս խա-

նում ար դա րա դա տության արդ յու նա վե տության, ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տություն-

նե րի դա տա կան պաշտ պա նության, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 

սահ մա նադրա կան և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րին, նաև ՀՀ ի րա վա կան հա-

մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ ման, այդ թվում` գոր ծի վա րույ թը կար ճե-

լու մա սին դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում-

նե րին, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն էա կան է հա մա րում այն հար ցադրու մը, թե 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը բո ղո քար կե լիության 
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տե սանկյ  ու նից ա ռա վել հա մա հունչ է գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րին, 

թե գործն ըստ էության չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րին բնո րոշ ի րա վա կար գա-

վո րումն  ե րին:  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր-

քի 97-րդ  հոդ վա ծի տրա մա բա նությու նից բխում է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 

վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ դա տա վա րությու նը` որ պես այդ պի սին, և  վա րույ թը` 

որ պես ըն թա ցա կարգ, ա վարտ վում են, որ պի սի պայ մա նը բա ցա ռում է վա րույ թի հե-

տա գա վերսկ սու մը:  Բա ցի դրա նից, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա-

տա րա նի ո րո շումն  իր ա ռա ջաց րած ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով ա ռա վել մոտ է 

գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րին:  Հետ ևա բար մի նչև ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո-

վի կող մի ց գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման վե րա-

նայ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  եր և  ըն թա ցա կար գեր նա խա տե սելն 

ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կան պետք է ըն թա նա այն մո տեց մամբ, որ գոր ծի վա րույ թը 

կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման գործն ըստ 

էության լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով` ա ռաջ նորդ վե լով մար դու 

և  քա ղա քա ցու` ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ, ինչ պես նաև  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության 

մաս նակ ցությամբ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և  ա զա-

տություն նե րի պաշտ պա նության, տվյ ալ դեպ քում` դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա-

նադրա կան ի րա վուն քի և դրա կար ևոր բա ղադրա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի 

բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի լիար ժեք և  արդ յու նա վետ ի րաց ման անհ րա ժեշ տությամբ:

 Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա-

տություն նե րի դա տա կան պաշտ պա նության, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի սահ մա նադրա կան և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա-

նադրա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի 

ո րոշ ման ի րա վա կան բնույ թը, ինչ պես նաև ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա-

տա կան բո ղո քարկ ման, այդ թվում` գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա կան ակ տե րի 

բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն  ե րը, գտել է, որ գոր ծի վա րույ թը 

կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման գործն ըստ 

էության լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծություն-

նե րը և ն պա տակ ու նե նա լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա-

նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 

10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, ար ձա նագ րել է. 

4. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 97-րդ  հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան կա յաց ված ո րո-

շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման վե րաքն նության կար գով,

5. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո-

քար կումն  ի րա կա նաց վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ ման ված 

գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով` այն քա նով, 

որ քա նով դրանք վե րա բե րե լի են (mutatis mutandis) խնդրո ա ռար կա ո րոշ մա նը,

6. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ բեր-

ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քննության արդ յուն քում վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

կող մի ց կա յաց րած ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման Վճ ռա բեկ դա տա րան` վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի գործն ըստ էության լու ծող դա տա կան ակ տե րի` վճռա բե կության կար գով 

վե րա նայ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 23-րդ գլ խով սահ ման ված 

կա նոն նե րով:

27.07.2015թ.
9. Ա նա հիտ Եփ րեմ յան v. ՀՀ կա ռա վա րություն, վարչ. գործ թիվ ՎԴ/6478/05/14 

Խն դիր. Արդ յո՞ք նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե-

լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը վե րաքն նության 

կար գով նույն դա տա րա նի կող մի ց վե րա նայ ման են թա կա լի նե լու մա սին ի րա վա կար-

գա վո րու մը հա մա պա տաս խա նում է բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի գործ նա կա նում ի րաց-

մանն ուղղ ված օ րենսդրա կան կար գա վո րումն  ե րի հա մա կար գա յին տրա մա բա նությանն 

Էջ 
681-689



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

clv

ու ի րա վա չափ նշա նա կությա նը՝ հաշ վի առ նե լով ՀՀ  Սահ մա նադրության 18-րդ և 19-րդ 

 հոդ ված նե րով,  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ան ձի ի րա վունք նե րի դա-

տա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջո ցի, ար դար դա տաքն նության տարր հան-

դի սա ցող` դա տա րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր վա ծությու նը և  լիար ժեք 

ի րաց ման պատ շաճ կա ռու ցա կար գե րի անհ րա ժեշ տությու նը, ինչ պես նաև դա տա կան 

պաշտ պա նության ինս տի տու տի էության ու բո վան դա կության, դրա օ րենսդրա կան կար-

գա վոր ման արդ յու նա վե տության ու սահ մա նադրա կա նության խնդիր նե րի վե րա բեր յալ 

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 և 25.11.2008 թվա-

կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րո շումն  ե րում ամ րագր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո րո շու մը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի-

րը, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել  Սահ մա նադրության գե րա կա յության և  ան մի  ջա կան 

գոր ծո ղության հիմն  ա րար սկզբունք նե րի գործ նա կա նում ի րա ցումն  ի րա վա կի րառ պրակ-

տի կա յում, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում սահ մա նել է, որ ՀՀ ի րա վա կան 

հա մա կար գում օ րենք նե րը, ոչ մի այն պետք է հա մա պա տաս խա նեն  Սահ մա նադրությա նը, 

այլ նաև չպետք է հա կա սեն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության սահ մա նադրա կան դա տա-

րա նի ո րո շումն  ե րին: ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-

1192 ո րոշ ման մե ջ անդրա դառ նա լով օ րենք նե րի՝  Սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ո րո-

շումն  ե րին հա մա պա տաս խա նե լու ի րա վա կան խնդրին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը, որ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության օ րեն քի 

9-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սը մի ան շա նակ սահ մա նում է, որ «օ րենք նե րը պետք է հա մա պա-

տաս խա նեն  Սահ մա նադրությա նը և չ պետք է հա կա սեն  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տության 

սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րին», իսկ վեր ջին ներս ի մաստ ու բո վան դա-

կություն են ստա նում, դառ նում են ի րա վուն քի աղբ յուր ի րենց ամ բող ջա կա նության մե ջ՝ 

հիմ քում ու նե նա լով սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում բազ մի ցս անդրա դար ձել 

է ար դա րա դա տության մատ չե լիության և  արդ յու նա վե տության հիմն  ախն դիր նե րին` 

ա ռաջ նորդ վե լով ՀՀ  Սահ մա նադրության 1-ին, 3-րդ, 14-րդ, 18-րդ, 19-րդ  հոդ ված նե րով, 

 Կոն վեն ցիա յում և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան այլ փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված հիմ-

նադրույթ նե րով:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նը, 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման 

մե ջ անդրա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րաց ման ի րա վա կան խնդրին, ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ-

ցը կամ դի մու մը դա տա րան ի րա վա կան պաշտ պա նության այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով 

հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կրող 

հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք-

նե րի տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ-

խա նության, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նության ոտնձ գություն նե րից 

ան ձի պաշտ պան վե լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն 

է, ո րը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում, ինչ պես և  բո լոր այլ ի րա վա կան պե տություն-

նե րում ու նի սահ մա նադրա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ:

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է 

պե տության պո զի տիվ պար տա կա նությու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ ի րա-

վա կի րառ գոր ծու նեություն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և  պայ ման նե րը սահ-

մա նում է օ րենս դի րը: Օ րենս դիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 

ա զա տությամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րենս դիրն ի րա վա սու է սահ մա նել դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 

ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 

և  պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պետք է նպա տակ հե տապն դեն 

ա պա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նության մի  ջոց նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ 

ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տության պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և  ան ձանց 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տություն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նությու նը:

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա-

վոր ված դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադրիչ նե րից մե  կը բո-

ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Ըստ ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի 
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թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ-

տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի նպա տա կը ոչ մի այն ներ կա յաց ված պա հան ջի մե րժ-

ման կամ բա վա րար ման ի րա վա չա փության ստու գումն  է, այլև այս ինս տի տուտն այն 

հիմն  ա կան և  էա կան ի րա վա կան ե րաշ խիքն է, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վում է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քի հիմն  ա կան բա ղադրա տար րե-

րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ  Սահ մա նադրության 19-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի պահ պա նու-

մը։  Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հիշ յալ դա-

տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքն նության ի րա վունք, ըստ 

էության զրկվում է իր գոր ծի ար դար դա տաքն նության ի րա վունքն արդ յու նա վե տո րեն 

ի րաց նե լու հնա րա վո րությու նից և  ար դար դա տաքն նության ի րա վուն քի խախտ ման դեմ 

պաշտ պա նության արդ յու նա վետ մի  ջո ցից: 

ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի ողջ 

տրա մա բա նությունն ընդ հան րա պես, և  ար դա րա դա տության հա մա կար գի ներ սում մաս-

նա վո րա պես, հան գում է նրան, որ մի  օ ղա կի ա պօ րի նի վար քագ ծի վի ճար կու մը հաս-

ցեագր ված լի նի բա ցա ռա պես վե րա դաս ատ յա նին: Այս տրա մա բա նությամբ է կա ռուց ված 

ՀՀ ար դա րա դա տա կան հա մա կար գի ներ սում բո ղո քարկ ման ողջ մե  խա նիզ մը: Ըստ ՀՀ 

սահ մա նադրա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա-

հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` մաս նա գի տաց ված ար դա րա դա տության, այդ թվում՝ 

վար չա կան ար դա րա դա տության, ինս տի տու տի ներդրու մը, ի թիվս այլ նի, նպա տակ է 

հե տապն դում ա ռա ջին հեր թին ա պա հո վել տվյ ալ ո լոր տում դա տա կան պաշտ պա նության 

ի րա վուն քի ի րաց ման արդ յու նա վե տությու նը և  լիար ժե քությու նը՝ ար դա րա դա տության 

այդ տե սա կին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կություն նե րի հաշ վառ մամբ:  Սա կայն դա տա վա-

րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կություն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել կամ 

կան խել դա տա կան պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի բա ղադրա տարր 

հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի լիար ժեք և  արդ յու նա վետ 

ի րաց ման հնա րա վո րությու նը, ի մաս տազր կել ՀՀ  Սահ մա նադրության 18-րդ  հոդ վա ծով 

ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց մանն ար գելք հան դի սա նալ:

 Վե րո հիշ յալ ի րա վա կան նոր մե  րի և ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի նշված ո րո-

շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծության 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տությու նում 

ե րաշ խա վոր վում են արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նության և  ար դար դա տաքն-

նության հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, և ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա-

կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը: ՀՀ 

 Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կար ևոր 

բա ղադրիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է:  Բո ղո քարկ ման ինս տի տուտն ի րա-

վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գործ-

նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով իսկ 

նպաս տե լով ար դա րա դա տության նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը: ՀՀ 

 Սահ մա նադրության 92-րդ  հոդ վա ծով  Հա յաս տա նի  Հա նա րա պե տությու նում սահ ման ված 

է դա տա կան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ, ո րը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գա յին 

աս տի ճա նա կար գության հի ման վրա, ին չը են թադրում է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա կան ատ յա նի բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի վե-

րա նայ ման հնա րա վո րություն:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ մա նել է վար-

չա կան ար դա րա դա տության բնա գա վա ռում ՀՀ  Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր-

ված դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և  պայ ման նե րը, 

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քով և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ մա-

նել է վար չա կան դա տա րա նի և  վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա ռուց ված քա յին 

ա ռանձ նա հատ կություն նե րը և  գոր ծա ռու թա յին հատ կա նիշ ներն ու հնա րա վո րություն-

նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քում օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև ՀՀ 

 Սահ մա նադրությամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի կար ևոր 

բա ղադրիչ նե րից մե  կի` բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և  պայ ման նե րը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քի 131-րդ  հոդ վա ծում օ րենս դիրն ամ րագ րել 

է վե րաքն նության կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 
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դա տա կան ակ տե րը:  Բո ղո քար կումն  այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, ո րը հնա րա վո րություն 

է տա լիս ան ձին ան մի  ջա կան կար գով բո ղո քար կե լու վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկ-

յալ դա տա կան ակ տե րը:  Վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը բո-

ղո քար կե լու մյուս հնա րա վո րությու նը «հե տաձգ ված բո ղո քար կումն » է:  Նա խա տե սե լով, 

որ վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բեր-

վում է վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան, մի ա ժա մա նակ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-

տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ օ րենս դի րը նա խա տե սել է, 

որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ 

բո ղոք նե րը քննում և  լու ծում է վար չա կան դա տա րա նը` կո լե գիալ` 5 դա տա վո րի կազ մով: 

ՀՀ  Սահ մա նադրության 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մասն ամ րագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան 

հա մա կար գում ՀՀ  Սահ մա նադրությունն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ և ն րա 

նոր մե  րը գոր ծում են ան մի  ջա կա նո րեն: Օ րենս դի րը, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-

վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ նա խա տե սե լով բա ցա ռություն, կար գա-

վո րել է բա ցա ռա պես եր կու հարց. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը 

վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ-

տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քննող մարմն  ի, ինչ պես նաև այդ մարմն  ի կազ-

մի  հետ կապ ված հար ցե րը: Իսկ մի  շարք այլ կար ևոր հար ցեր, ինչ պի սիք են վե րաքն նիչ 

բո ղոք նե րի քննության կար գը, այդ բո ղոք նե րը քննե լու ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա-

նի լիա զո րություն նե րը, բո ղոք նե րի քննության արդ յուն քում ըն դուն վե լիք ակ տե րի հնա-

րա վոր տար բե րակ ներն առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն: Այս պի սով, օ րենս դի րը նա խա-

տե սե լով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում ան մի  ջա կա նո րեն բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը, վե րա պա հում է կա տա րել 

նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով 

վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի 

հար ցում, մի ա ժա մա նակ, չկար գա վո րե լով թե ինչ ըն թա ցա կար գով է վար չա կան դա տա-

րա նը քննե լու նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա-

բեր յալ գոր ծե րով մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը: 

 Սույն գոր ծով քննության ա ռար կա հար ցը դի տար կե լով ՀՀ սահ մա նադրա կան դա-

տա րա նի վե րո հիշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ ա ռա ջին՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի-

ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե-

րի վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րության 

բա ցա կա յությու նը, ինչ պես նաև նմա նա տիպ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան ներ կա-

յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քննության և  լուծ ման որ ևի ցե ըն թա ցա կարգ և/ կամ լիա-

զո րություն նա խա տես ված լի նե լու բա ցա կա յությունն ար գե լա փա կում է ոչ մի այն դա տա-

րա նի մատ չե լիության ի րա վուն քը, այլև ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զրկում է դա տա կան 

պաշտ պա նության սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի բա ղադրա տարր հան դի սա ցող` դա-

տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա կան հնա րա վո րությու նից: Երկ րորդ՝ նոր մա տիվ ի րա-

վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ բա ցա ռություն 

նա խա տե սե լիս ամ բող ջա պես հաշ վի չեն առն վել ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե-

րը հի շա տակ ված հստակ և  հետ ևո ղա կան ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը։ Օ րենս դի րը բա-

վա րար հետ ևո ղա կա նություն չի ցու ցա բե րել քննության ա ռար կա հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ 

սահ մա նադրա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րին ներ դաշ նակ և  հա մա հունչ 

օ րենսդրա կան կա նո նա կար գումն  ե րը զար գաց նե լու ա ռու մով, ինչ պես նաև չի ա պա հո-

վել ի րա վա կան օ րեն քին ներ կա յաց վող ի րա վա կան ո րո շա կիության, ճշգրտության և 

 կան խա տե սե լիության ո րակ նե րը: Եր րորդ` դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կություն 

կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի 

արդ յու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րությա նը, ի մաս տազր կել ՀՀ  Սահ մա նադրության 18-

րդ և 19-րդ  հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը կամ դրանց գործ նա կա նում 

ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ: Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը վե-

րա նա յե լու լիա զո րություն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ի թիվս այլ նի, կար ևոր ե րաշ խիք 

է նաև դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տը՝ նյու թա կան և  ըն թա ցա կար-
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գա յին օ րենսդրա կան այն պի սի կար գա վո րու մը, որն ա պա հո վի ան ձի ի րա վունք նե րի ու 

ա զա տություն նե րի դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի արդ յու նա վետ և  լիար ժեք 

ի րա կա նա ցու մը: Նշ ված հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ կար ևո րել է 

դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի հա մա կար գա յին ամ բող ջա կա նությու-

նը և  գործ նա կա նում կի րառ ման արդ յու նա վե տությունն ա պա հո վող կա ռու ցա կար գա յին 

ու օ րենսդրա կան հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի առ կա յությու նը, ինչն անհ րա ժեշտ է 

դա տա կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րաց ման լիար ժե քության հա մար:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-

վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

դա տա կան ակ տե րի վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ե րաշ-

խա վո րու մը կընդ լայ նի դա տա կան պաշտ պա նության արդ յու նա վե տության և  օբ յեկ տի-

վության նկատ մամբ հան րա յին վստա հությու նը, կա պա հո վի խախտ ված ի րա վունք նե րի 

լիար ժեք վե րա կանգն ման հնա րա վո րությու նը, թույլ կտա վե րա դաս ատ յա նի դա տա րա-

նին վե րաց նել ստո րա դաս ատ յա նի թույլ տված դա տա կան սխալ նե րը, ուղղ ված կլի նի 

վե րա դաս դա տա կան ատ յան նե րի մատ չե լիության ա պա հով մա նը և կն պաս տի դա տա-

կան պաշտ պա նության ի րա վուն քի ի րաց ման լիար ժե քությա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը վե րա դաս դա տա րա նի կող մի ց 

դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման՝ ան ձի ի րա վունքն է, ո րը հետ ևո ղա կա նո րեն պետք է իր 

ար տա ցո լու մը գտնի ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում:

 Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 196-րդ  հոդ վա ծում սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը չի հա մա պա տաս-

խա նում ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-

րին, ինչ պես նաև չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա կան ո րո շա կիության, ճշգրտության 

և  կան խա տե սե լիության պար տա դիր ո րակ նե րին: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության 

օ րենսգր քի 22-րդ գլ խով նա խա տես ված վե րաքն նիչ վա րույ թի հստակ կա նո նա կարգ-

ման պայ ման նե րում նույն օ րենսգր քի 196-րդ  հոդ վա ծում առ կա ի րա վա կար գա վո րումն  

իր տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ կար գա վոր մամբ ար գե լա փա կում է դա տա րա նի մատ չե-

լիության ի րա վուն քը` ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զրկե լով դա տա կան պաշտ պա նության 

սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի բա ղադրա տարր հան դի սա ցող` դա տա կան ակ տը վե րա-

դաս դա տա րա նում բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով  Սահ մա նադրության գե րա կա յության և  ան-

մի  ջա կան գոր ծո ղության հիմն  ա րար սկզբունք նե րը, ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տություն-

նե րի դա տա կան պաշտ պա նության, դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա նադրա-

կան և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե րը 

նշված ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև ՀՀ ի րա-

վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա կար-

գա յին մո տե ցումն  ե րը և ն պա տակ ու նե նա լով բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ 

սահ մա նադրա կան դա տա րա նի վե րը նշված ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, ար ձա նագ րել է. 

1. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը են թա կա են բո ղո-

քարկ ման վե րաքն նության կար գով` վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան,

2. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն-

նիչ բո ղոք նե րը են թա կա են քննության և  լուծ ման վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

կող մի ց կո լե գիալ` 5 դա տա վո րի կազ մով,

3. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փությու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կումն  ի րա-

կա նաց վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րության օ րենսգր քով սահ ման ված մի  ջանկյ  ալ դա-

տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րում-

նե րով` այն քա նով, որ քա նով դրանք վե րա բե րե լի են խնդրո ա ռար կա ո րոշ մա նը:
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ԳՈՐԾՆ ԸՍՏ ԷՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0221/02/11

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0221/02/11    

Նախագահող դատավոր`  Ս. Միքայելյ ան 

Դատավորներ`  Ի. Վարդանյան 

 Ա. Պետրոսյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական
և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով <<ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ>> փակ բաժ նե տի-

րա կան ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Ռու բեն Հլ ղաթ յա նի վճռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` 

ըստ Բան կի հայ ցի ընդ դեմ Վա հե Բար սեղյ  ա նի և Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նի` ընդ հա նուր սե-

փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու, գու մա րի բռնա գան ձումն  

այդ բաժ նի վրա տա րա ծե լու, իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում գույ քը հրա պա րա-

կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու և ս տաց ված գու մա րը հե տա գա յում ընդ հա նուր 

սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ բաշ խե լու պա-

հանջ նե րի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը

Դի մե  լով դա տա րան՝ Բան կը պա հան ջել է Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի պո ղո-

տա յի թիվ 77/16 հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նի` Վա հե և Ռոս տոմ Բար սեղյ  ան նե րի հա-
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մա տեղ սե փա կա նու թյու նից ա ռանձ նաց նել Վա հե Բար սեղյ  ա նի բաժ նե մա սը և 23.09.2009 

թվա կա նի թիվ ԵՄԴ/0668/02/09 վճռով բռնա գանձ ման են թա կա գու մա րի բռնա գան ձու մը 

տա րա ծել այդ բաժ նե մա սի վրա, իսկ դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում վճիռ կա յաց նել գույ-

քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին` ստաց ված գու մա րը հե տա-

գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև` նրանց բա ժին նե րին 

հա մա չափ, ինչ պես նաև բռնա գան ձել նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Վ. Հովն  ան յան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 09.04.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

30.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

09.04.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցիչ Ռու բեն Հլ ղաթ-

յա նը:

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

2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմն ավորումն երը և պահանջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-

րդ և 197-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ տվյ ալ դեպ քում բա ցա կա-

յում է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի կող մի ց պար տա պա նի բա-

ժի նը շու կա յա կան գնով ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու պար տա դիր պայ մա նը, հան գել է 

այն հետ ևու թյան, որ նման պայ ման նե րում Դա տա րա նի հա մար չէր կա րող ծա գել գույ քը 

հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու ի րա վունք: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ե թե նույ նիսկ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա-

կից նե րը կամ նրանց մի  մա սը չեն հրա ժար վել գնե լու պար տա պա նի բա ժի նը, դա դեռևս 

չի նշա նա կում, որ Դա տա րա նը Բան կի հայ ցը պետք է մե ր ժեր, քա նի որ պար տա պա նի 

բա ժի նը գնե լուց հրա ժար վել կամ չհրա ժար վե լը հան դի սա նում է ընդ հա նուր սե փա կա-

նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի ի րա վուն քը և ն րանք կա րող են ընդ հան րա պես չհրա-

ժար վել պար տա պա նի բա ժի նը գնե լուց, բայց և չգ նել այն:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ օ րեն քը հստակ սահ մա նել է ընդ հա նուր սե-

փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րին շու կա յա կան գնով պար տա պա նի բա ժի նը գնե-

լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու պար տա տի րոջ ի րա վուն քը, և  ոչ թե` պար տա կա նու թյու նը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3.Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) Եր ևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 23.09.2009 թվա կա նի թիվ ԵՄԴ/0668/02/09  օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած վճռով Բան կի հայցն ընդ դեմ Կա րի նե Նա զար յա նի և Վա հե Բար սեղյ  ա նի` գու մա րի 

բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ.10-12):

2) 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 Լո ռու մար զա յին բաժ նի պե տի 25.11.2009 թվա կա նի 

թիվ 13770 գրու թյամբ պար տա տի րո ջը` Բան կին, հայտն վել է, որ կա տա րո ղա կան գոր-

ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պարզ վել է, որ Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի թիվ 77/16 

հաս ցեի բնա կա րա նը հա մա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է պար տա պա-
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նին, և  ա ռա ջարկ վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի հիմ քով դի մե լ 

դա տա րան` վեր ջի նիս բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և դ րա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե-

լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ.13):

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

աշ խա տա կազ մի  Լո ռու տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման կող մի ց 26.08.2009 թվա կա նին 

տրված թիվ 1/3-2737 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Վա-

հե Բար սեղյ  ա նի ան վամբ գրանց ված է ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի պո ղո տա յի թիվ 77/16 հաս ցեում գտնվող բնա կա րան, ո րի 

նկատ մամբ հա մա սե փա կա նա տեր է նաև Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 90):

4) ՀՀ << Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո>> ՊՈԱԿ-ի կող մի ց 20.07.2013 թվա-

կա նին տրված մաս նա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ-

րան Մե ծի պո ղո տա յի թիվ 77/16 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տնից Վա հե Բար սեղյ  ա նի 

բա ժի նը հնա րա վոր չէ բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել` ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 

ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու և  ա ռանց լրա ցու ցիչ շի նա րա-

րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 13-18):

5) Դա տա րա նը Վա նա ձո րի քա ղա քա պետ պա րոն Ս. Դար բին յա նին հաս ցեագր ված 

26.02.2014 թվա կա նի գրու թյամբ հայտ նել է, որ հա մա ձայն փոս տից ստաց ված նա մակ-

նե րի` Վա հե և Ռոս տոմ Բար սեղյ  ան նե րը Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան Մե ծի թիվ 77/16 

հաս ցեում չեն բնակ վում, տե ղա փոխ ված են: Միա ժա մա նակ, Դա տա րա նը հիմք ըն-

դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ա ռա ջար կել է հա մայն քի ղե կա վա-

րին դա տա րան ու ղար կել ծա նու ցում ստա նա լու փաս տը հա վաս տող մա կարգ րու թյամբ 

հա ղոր դագ րու թյուն, ինչ պես նաև հնա րա վո րու թյան դեպ քում` տե ղե կու թյուն ներ հայտ նել 

նրանց գտնվե լու վայ րի մա սին, բնակ վե լու դեպ քում` ա պա հո վել ծա նու ցագ րի հանձ նու-

մը և դա տա րա նին տրա մադ րել հա մա պա տաս խան ստա ցա կան (հա տոր 4-րդ, գ.թ.7):

6) ՀՀ Լո ռու մար զի Վա նա ձո րի քա ղա քա յին հա մայն քի ղե կա վա րի՝ Դա տա րա նին 

հաս ցեագր ված 04.03.2014 թվա կա նի գրու թյամբ հայտն վել է, որ ք. Վա նա ձոր, Տիգ րան 

Մե ծի թիվ 77/16 հաս ցեում Վա հե և Ռոս տոմ Բար սեղյ  ան նե րը չեն բնակ վում (հա տոր 

4-րդ, գ.թ. 16):

7) Բան կի ներ կա յա ցուց չի 05.03.2014 թվա կա նի մի ջ նոր դու թյան հա մա ձայն` Բան կը 

դա տա րա նին հայտ նել է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նող ներ Ռոս տոմ և Վա հե Բար-

սեղյ  ան նե րի հնա րա վոր բնա կու թյան հաս ցեն է նաև քա ղաք Վա նա ձոր, Գ րի գոր Լու-

սա վոր չի թիվ 39-16 հաս ցեն և մի ջ նոր դել է պատ շաճ ծա նու ցումն  ա պա հո վե լու հա մար 

ծա նու ցագ րերն ու ղար կել նաև այդ հաս ցեով (հա տոր 4-րդ, գ.թ.7):

8) Դա տա րա նը 04.04.2014 թվա կա նին, ժա մը 15:20-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս-

տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին Վա հե Բար սեղյ  ա նին 14.03.2014 թվա կա նին ու ղար կել է 

ծա նու ցում: Ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վել է ք. Վա նա ձոր, Գ րի գոր Լու սա վոր չի թիվ 39-16 

հաս ցեով: Դա տա րա նի կող մի ց ու ղարկ ված ծա նու ցա գի րը հետ է վե րա դարձ վել <<տե-

ղա փոխ ված է, բնա կա րա նը վա ճառ ված է>> նշու մով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 10, 12):

9) Դա տա րա նը 04.04.2014 թվա կա նին, ժա մը 15:20-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս-

տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նին 14.03.2014 թվա կա նին ու ղար կել է 

ծա նու ցում: Ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վել է ք. Վա նա ձոր, Տիգ րան Մե ծի թիվ 77/16 հաս-

ցեով: Դա տա րա նի կող մի ց ու ղարկ ված ծա նու ցա գի րը հետ է վե րա դարձ վել <<տե ղա-

փոխ ված է>> նշու մով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 11, 14):

10) Դա տա րա նի 04.04.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան հա մա-

ձայն` կող մե  րը դա տա կան նիս տին չեն ներ կա յա ցել: Դա տա րա նը, ղե կա վար վե լով ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող 

խմբագ րու թյամբ 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով և 118-րդ հոդ վա ծով, ո րո շել է գոր ծի քննու-

թյու նը շա րու նա կել կող մե  րի բա ցա կա յու թյամբ: Նույն օ րը Դա տա րա նը հայ տա րա րել է 

դա տաքն նու թյունն ա վարտ ված և վճ ռի հրա պա րակ ման օր է նշա նա կել 09.04.2014 թվա-

կա նի ժա մը 17:15-ը (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 21-22):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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` ստո րա-

դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ, 197-րդ հոդ ված նե-

րի սխալ մե կ նա բա նու թյան, դրա արդ յուն քում նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 78-րդ հոդ վա ծի 

խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր-

ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա-

բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ խնդրին. արդ յո՞ք Դա տա րա նի կող մի ց ընդ հա նու ր գու յ-

քու մ պար տա պա նի բաժ նի վրա բռնա գան ձու մ տա րա ծե լու  հայ ցա պա հան ջը կա րող է 

մե րժ վել այն հիմ քով, որ պար տա տե րը չի ա պա ցու  ցել ոչ պար տա պան հա մա սե փա կա նա-

տի րոջ հրա ժա րու  մը՝ գնե լու  պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րոջ բա ժի նը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` բաժ նա-

յին կամ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաuնակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան 

դեպ քում նրա պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն 

ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նել` դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել անհ նար 

է կամ դրա դեմ ա ռար կում են բաժ նա յին կամ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մն ա ցած 

մաuնա կից նե րը, պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մն ա ցած 

մաuնա կից նե րից պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու պար տա պա նի բա ժի նը` պարտ քը 

մա րե լու հա մար: Ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մն ա ցած մաuնա կից նե րի կող մի ց պար-

տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում պար տա տերն ի րա վունք ու նի 

պա հան ջե լու բռնա գան ձու մը տա րա ծել ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան ի րա վուն քում պար-

տա պա նի բաժ նի վրա` նույն oրենuգրքի 197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաuխան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նա-

յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի պա հան ջել ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժինն 

ընդ հա նուր գույ քից: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նա յին սե փա կա նու թյան 

մաս նա կից նե րի մի ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե  կի բա ժինն 

ա ռանձ նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան 

դեպ քում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով 

պա հան ջել ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժի նը: Ե թե բա ժի նը բնե-

ղե նով ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում օ րեն քով, կամ դա անհ նար է ա ռանց ընդ հա նուր 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու, ա ռանձ նա-

ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րից կա րող է պա-

հան ջել վճա րե լու իր բաժ նի ար ժե քը: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ընդ հա նուր 

գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում սահ ման ված կա նոն-

նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե լու ակն հայտ անն պա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում դա-

տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ կա յաց նել գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով 

վա ճա ռե լու մա սին` ստաց ված գու մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու-

թյան մաս նա կից նե րի մի ջև` նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րը, նախ կի նում 

կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ ընդ հա նուր գույ քում բաժ նի վրա բռնա գան-

ձում տա րա ծե լու պար տա տի րոջ պա հան ջի ի րա վուն քը ծա գում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված այն դեպ քի հա մար, երբ ընդ-

հա նուր uե փա կա նու թյան մաuնա կից պար տա պա նի մոտ այլ գույքն ան բա վա րար է պար-

տա տի րոջ նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մար: Ն ման ի րա-

վա կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 

մն ա ցած մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նու թյունն ի րենց հետ 
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ընդ հա նուր գույ քում բա ժին ու նե ցող պար տա պա նի ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի 

կա տար ման գոր ծըն թա ցում:

Օ րենս դի րը, ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի հա մար ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ սահ մա նե լով հան դերձ, ո րո շա-

կի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, այն է՝ ընդ հա նուր գույ քից պար տա-

պա նի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նու թյան, ինչ պես նաև ընդ հա նուր 

սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րի կող մի ց պար տա պա նի բա ժի նը գնե լուց հրա ժար-

վե լու պա րա գա յում, նա խա տե սել է այդ ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու-

թյուն, ո րի նպա տակն է ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի և պար-

տա տի րոջ ի րա վունք նե րի մի ջև անհ րա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյուն ա պա հո վե լը: Ն ման 

ի րա վի ճա կում օ րենս դի րը պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ակ հնա-

րա վոր մի  ջոց է հա մա րել պար տա տի րոջ ի րա վուն քը՝ պա հան ջե լու ընդ հա նուր սե փա կա-

նու թյուն հան դի սա ցող գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել՝ դրա նից 

ստաց ված գու մարն ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև բաշ խե լով և բռ-

նա գան ձու մը պար տա պա նի բա ժին գու մա րի վրա տա րա ծե լով (տե՛ս, Լու  ա րա Դավթ յանն 

ընդ դեմ Ար սեն Մա կար յա նի և մ յու ս նե րի թիվ ԼԴ4/0280/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մե կ այլ ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է 

այն ի րա վա կան հար ցին, թե երբ է կա րե լի պար տա պա նին ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը պար տա տի րոջ պա հան ջով հրա պա րա կա յին սա կար կու-

թյուն նե րով վա ճա ռել: Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ պար տա-

տի րոջ պա հան ջով հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով պար տա պա նին ընդ հա նուր 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը կա րող է վա ճառ վել հետև յալ պայ-

ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան դեպ քում, ե թե`

1. ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի մոտ այլ գույքն ան բա վա րար է պար տա-

տի րոջ նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն նե րը մա րե լու հա մար,

2. բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նելն անհ նար է ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա նու-

թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու, կամ դրա դեմ ա ռար կում 

են ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը,

3. պար տա տերն ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մն ա ցած մաuնա կից նե րից պա հան ջել 

է շու կա յա կան գնով գնել պար տա պա նի բա ժի նը,

4. ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը հրա ժար վել են ձեռք բե րել 

պար տա պա նի բա ժի նը (տե՛ս, <<ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ>> փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու -

թյու նն ընդ դեմ Դե րե նիկ Մար գար յա նի և մ յու ս նե րի թիվ ԳԴ4/0306/02/11 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.11.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ հա մա սե փա կա նա տեր պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք 

բե րե լու մյուս հա մա սե փա կա նա տի րոջ (հա մա սե փա կա նա տե րե րի) ցան կու թյան դրսևո-

րումն  ա ռաջ նա հերթ պայ մա նա վոր ված է նրան գոր ծի քննու թյա նը պատ շաճ ծա նու ցե լու 

հան գա ման քի հետ, այ սինքն` գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 

և « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) ե րաշ խա վոր ված <<լսված լի նե լու>> 

ի րա վուն քի ա պա հով ման հետ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցի մե րժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 

հայց վո րը չի ներ կա յաց րել որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց, ո րը կհիմն  ա վո-

րեր փաստն այն մա սին, որ Բան կը պա հանջ է ներ կա յաց րել Վա նա ձոր քա ղա քի Տիգ րան 

Մե ծի պո ղո տա յի թիվ 77 շեն քի 16-րդ բ նա կա րա նի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու-

թյան ոչ պար տա պան մաս նա կից Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նին` շու կա յա կան գնով գնե լու պար-

տա պա նի բա ժի նը, իսկ Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նը ստա ցել է և հ րա ժար վել նշված բա ժի նը 

ձեռք բե րե լուց: Միա ժա մա նակ, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի քննու թյան ըն-

թաց քում հնա րա վոր չի ե ղել պատ շաճ ծա նու ցել Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նին:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, ար ձա-

նագ րել է, որ հա մա պա տաս խա նող Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նը չու նի որ ևէ պար տա վո րու թյուն 

հայց վո րի նկատ մամբ և վի ճե լի գույ քում նրա բաժ նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի դա-

դա րե ցու մը, ա ռանց նրա գի տու թյան, չի բխում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգք րի 197-րդ և 

200-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րից: Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա-

բա նել է, որ քննարկ վող գոր ծում բա ցա կա յում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով սահ ման ված թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց ներ այն փաս տի մա սին, 

որ Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նը հրա ժար վել է ձեռք բե րել Վա հե Բար սեղյ  ա նի բա ժի նը, որ պի սի 

պայ ման նե րում վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են:

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 

ստո րա դաս դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը հարկ է գնա հա-

տել ոչ պար տա պան հա մա սե փա կա նա տի րո ջը գոր ծի քննու թյա նը պատ շաճ ծա նու ցե լու 

հան գա ման քի հա մա տեքս տում՝ նկա տի ու նե նա լով, որ ար դեն իսկ հա րուց ված քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում պար տա տի րոջ կող մի ց ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան 

մն ա ցած մաuնա կից նե րին պար տա պա նի բա ժի նը գնե լու ա ռա ջարկ ներ կա յաց նե լը և հա-

մա պա տաս խա նա բար այդ ա ռա ջար կին ար ձա գան քելն ի րա կա նաց վում են դա տա րա նի 

ան մի  ջա կան մաս նակ ցու թյամբ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պեu նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վաuա րու թյան պայ ման նե րում, ար-

դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և  ան կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ 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 քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` մինչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր-

ծող խմբագ րու թյամբ 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 

դա տա կան ծա նու ցագ րե 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 դագ րու 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 կամ 

ու ղարկ վում է է լեկտ րո նա յին փոս տով` նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված կար-

գով (այ սու հետ` պատ շաճ ձևով):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել 

է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր-

ծող խմբագ րու թյամբ 78-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման հար ցին և ն շել է, որ տվյ ալ ի րա վա կան 

նոր մը են թադ րում 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 մի այն 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: Ընդ 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 (տե՛ս, Վեր գու շ Վար դան յանն 

ընդ դեմ Ե ղիշ Թո րոս յա նի թիվ 3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նի 01.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է 

նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր-

լու ծու թյա նը:

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Մար դու ի րա վունք-

նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, նշել է, որ 
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դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քը կող մե  րի մի ջև 

<<ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան>> ի մաս տով հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան հիմն  ա կան տար րե րից 

մե  կը և պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուր կող մի ն տրա մադր վի ող ջա մի տ հնա րա-

վո րու թյուն ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան իր հա կա-

ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի էա կա նո րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս, Անկերլն 

ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով Մարդու  իրավու նքների եվրոպական դատարանի 23.10.1996 

թվականի որոշու մը, Գյու մրու  քաղաքապետի հայցն ընդդեմ <<Չապ>> ՍՊԸ-ի թիվ 

ՇԴ/0351/02/08 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 31.10.2008 թվականի 

որոշու մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 78-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին գոր-

ծին մաս նակ ցող ան ձանց տե ղե կա նա լու ի րա վուն քը և դա տա րա նի` նրանց տե ղե կաց նե լու 

պար տա կա նու թյունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր-

ված օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան հա մընդ հա նուր սկզբուն քի և դ րա նից բխող 

ու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագր ված մրցակ ցու թյան և 

կող մե  րի հա վա սա րու թյան սկզբունք նե րի հետ: Մր ցակ ցա յին դա տա վա րու թյան սկզբուն-

քը են թադ րում է, որ յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ու նե նա գոր ծում ե ղած կամ լրա ցու ցիչ 

ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի մա սին տե ղե կա նա լու և դ րանց մա սին մե կ նա բա նու թյուն-

ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: 

Նշ ված սկզբունք ներն ամ բողջ ծա վա լով կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն այն դեպ-

քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից յու րա քանչ յու րին ըն ձեռ ված է դա տա կան նիս-

տին ներ կա գտնվե լու հնա րա վո րու թյուն, քա նի որ այդ պի սի հնա րա վո րու թյունն է կող մե -

րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի, ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան 

սկզբունք նե րի ա պա հով ման կար ևոր պայ մա նը:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է նաև, որ գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց պատ շաճ ծա նու ցու մը՝ վեր ջին նե րիս նյու թա կան ի րա վունք նե րի ի րաց ման կար-

ևոր նա խա պայ ման է:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Բան կը 05.03.2014 թվա կա նի մի ջ նոր դու թյամբ 

Դա տա րա նին հայտ նել է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նող ներ Ռոս տոմ և Վա հե Բար սեղ-

յան նե րը հնա րա վոր է բնակ վում են Վա նա ձոր քա ղա քի Գ րի գոր Լու սա վոր չի թիվ 39-

16 հաս ցեում և մի ջ նոր դել է պատ շաճ ծա նու ցումն  ա պա հո վե լու հա մար ծա նու ցագ րերն 

ու ղար կել նաև այդ հաս ցեով: 

04.04.2014 թվա կա նի ժա մը 15:20-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և 

վայ րի մա սին Վա հե Բար սեղյ  ա նին հաս ցեագր ված ծա նու ցու մը Դա տա րա նի կող մի ց ու-

ղարկ վել է ք. Վա նա ձոր, Գ րի գոր Լու սա վոր չի թիվ 39-16 հաս ցեով: Նշ ված ծա նու-

ցա գի րը հետ է վե րա դարձ վել <<տե ղա փոխ ված է, բնա կա րա նը վա ճառ ված է>> նշու մով:

Մինչ դեռ, Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նին 04.04.2014 թվա կա նի ժա մը 15:20-ին նշա նակ ված 

դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցու մը դա տա րա նի կող մի ց ու ղարկ-

վել է ք. Վա նա ձոր, Տիգ րան Մե ծի թիվ 77/16 հաս ցեով: Դա տա րա նի կող մի ց ու ղարկ-

ված ծա նու ցա գի րը հետ է վե րա դարձ վել <<տե ղա փոխ ված է>> նշու մով: 

Գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույն այն մա սին, որ 04.04.2014 թվա կա նի ժա մը 15:20-ին 

նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցու մը Ռոս տոմ Բար-

սեղյ  ա նին ու ղարկ վել է նաև ք. Վա նա ձոր, Գ րի գոր Լու սա վոր չի թիվ 39-16 հաս ցեով: 

Վե րը նշվա ծը հաշ վի առ նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ պատ շաճ ծա նու ցումն  ա պա հո վե լու հա մար Դա տա րանն պար տա-

վոր էր ձեռ նար կել դրա հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր ըն թա ցա կար գե րը: 

Մաս նա վո րա պես` Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նին 04.04.2014 թվա կա նի, ժա մը 15:20-ին նշա-

նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցումն  ու ղար կե լով ք. Վա-

նա ձոր, Տիգ րան Մե ծի թիվ 77/16 հաս ցեով և հե տա գա յում այն «տե ղա փոխ ված է» 

նշու մով Դա տա րան վե րա դարձ վե լու պայ ման նե րում Դա տա րա նը գոր ծում պա տաս խա-
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նո ղի այլ հաս ցեի առ կա յու թյան պայ ման նե րում պետք է ծա նու ցումն  ու ղար կեր նաև ք. 

Վա նա ձոր, Գ րի գոր Լու սա վոր չի թիվ 39-16 հաս ցեով: Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծում պա տաս խա նո ղի ծա նուց ման այլ հաս ցեի առ կա յու թյան պայ ման-

նե րում Դա տա րա նը պար տա վոր էր ա պա հո վել նաև այդ հաս ցեով վեր ջի նիս ծա նու ցու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծում առ կա չէ 

որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս տատ վեր Դա տա րա նի կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված գոր ծո-

ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու և  ոչ պար տա պան պա տաս խա նո ղին դա տա կան նիս տի ժա մա-

նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ կեր պով ծա նու ցե լու փաս տե րը, որ պի սի պայ ման նե րում 

մի այն Դա տա րա նը կա րող էր հաս տատ ված հա մա րել, որ հայց վո րը չի ա պա ցու ցել ոչ 

պար տա պան հա մա սե փա կա նա տեր Ռոս տոմ Բար սեղյ  ա նի կող մի ց պար տա պան հա մա-

սե փա կա նա տի րոջ` Վա հե Բար սեղյ  ա նի բա ժի նը գնե լուց հրա ժար վե լու փաս տը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի 

ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ  հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1791/02/11

դատարանի որոշում 2015թ. 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1791/02/11

Նախագահող դատավոր`  Գ. Մատինյան

Դատավորներ`  Լ. Գրիգորյան 

  Ա. Թումանյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 
և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 
նախագահու թյամբ

մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին 

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի և Ս տա նիս լավ Հո վա-

կիմ յա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 07.05.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի ընդ դեմ Ար տա շես 

Դավթ յա նի, Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի և ս նան կու թյան գոր ծով նախ կին կա ռա վա րիչ Ար ման 

Սարգս յա նի` ա ռո չինչ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու, հան ցա-

գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու հա մար բռնա գան ձու մը պա տաս խա նո ղի 

գույ քի, այդ թվում` նրա աշ խա տա վար ձի վրա տա րա ծե 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` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նը պա հան ջել է 25.07.2008 թվա կա նի 

թիվ 5327 ա մուս նա կան և 25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5328 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ-

քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ կի րա ռել ա ռո չինչ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան հետ-

ևանք ներ, այն է` դա դա րեց նել Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ 

բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի նկատ մամբ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քը, նշված բաժ նե մա սի նկատ մամբ վե րա կանգ նել Ար տա շես Դավթ յա նի սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քը և  ի րեն պատ ճառ ված վն ա սը` 44.000.000 ՀՀ դրա մը, հա տու ցե լու հա-

մար բռնա գան ձու մը տա րա ծել Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ 

բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի վրա` ի կա տա րումն  Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- 

Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած թիվ 
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1-15/2005 դա տավճ ռի պա հանջ նե րի, ինչ պես նաև բռնա գան ձու մը տա րա ծել Ար տա շես 

Դավթ յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի, այդ թվում` աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ: 

Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) 11.12.2012 թվա կա նի վճռով հայ ցը` 

25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5327 ա մուս նա կան և 25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5328 ան շարժ 

գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ ա ռո չինչ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու-

թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու, այն է` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 

45-րդ բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի նկատ մամբ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու և նշ ված բաժ նե մա սի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սով, մե րժ վել է, իսկ քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծի վա րույ թը` ի կա տա րումն  Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած թիվ 1-15/2005 դա տավճ ռի պա-

հանջ նե րի` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նին պատ ճառ ված վն ա սը` 44.000.000 ՀՀ դրա մը հա-

տու ցե լու հա մար բռնա գան ձու մը Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ 

բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի, ինչ պես նաև Ար տա շես Դավթ յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի, 

այդ թվում` աշ խա տա վար ձի նկատ մամբ տա րա ծե լու մա սով, կարճ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Մի քա-

յելյ  ան, դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րաց յան, Դ. Խա չատր յան) 25.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն 

և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 11.12.2012 

թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գոր ծը լրիվ ծա վա լով ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.06.2013 թվա-

կա նի ո րո շումն  ե րով սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նի և Նաի րա 

Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րը վե րա դարձ վել են:

Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Վար դա զար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 11.02.2014 

թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Ար տա շես Դավթ յա նի և 

Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նագ րի 

նկատ մամբ մաս նա կիո րեն` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի մա սով` որ պես Ս տա նիս լավ Հո-

վա կիմ յա նի հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ե րաշ խիք` կի րա ռել 

ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ, այն է` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո-

ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի նկատ մամբ 1/4 մա սով դա դա րեց նել Նաի րա Ի սա-

հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և նշ ված բաժ նե մա սի նկատ մամբ ճա նա չել Ար-

տա շես Դավթ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Թիվ ԵԿԴ/1791/02/11 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծի վա րույ թը` 44.000.000 ՀՀ դրա մը և դ րա նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 411-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով հաշ վեգր վող տո կոս նե րը հա տու ցե լու հա մար 

բռնա գան ձու մը Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի 1/2 

բաժ նե մա սի և Ար տա շես Դավթ յա նի աշ խա տա վար ձի, ինչ պես նաև դրա մա կան մի  ջոց-

նե րի վրա տա րա ծե լու մա սով ի կա տա րումն  Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած թիվ 1-15/2005 

դա տավճ ռի պա հանջ նե րի` կարճ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

07.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի և Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վե-

րաքն նիչ բո ղոք նե րը մե րժ վել են, և Դա տա րա նի 11.02.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը և Ս տա նիս-

լավ Հո վա կիմ յա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել: 

2. Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա-

հան ջը 
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Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-

րդ, 304-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծը, կի րա ռել է ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նը Դա տա րա նին չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց առ այն, 

որ վի ճարկ վող պայ մա նագ րե րը կեղծ են, այ սինքն` կնքվել են ա ռանց հա մա պա տաս խան 

ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու մտադ րու թյան: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սխալ մե կ նա բա նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

304-րդ հոդ վա ծը, հաշ վի չի ա ռել, որ ան վա վեր գոր ծար քը, ո րոն ցից է նաև ա ռո չինչ գոր-

ծար քը, չի հան գեց նում ի րա վա կան հետ ևանք նե րի և  ան վա վեր է կնքման պա հից: Բա ցի 

այդ, ե թե ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ան վա վեր է, ա պա այն ան վա վեր է ամ բող ջու-

թյամբ, այլ ոչ թե` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի մա սով:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սխալ մե կ նա բա նե լով ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ 

հոդ վա ծը և  ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լով, ան տե սել է, 

որ պար տա պան ա մուս նու` Ար տա շես Դավթ յա նի պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման 

հա մար վրա հաս նող հետ ևանք նե րի ծանր բեռն ըստ էու թյան կրում է ոչ պար տա պան 

ա մու սի նը (կի նը)` կորց նե լով իր սե փա կա նու թյու նը, ո րի արդ յուն քում խախտ վում է որ ևէ 

պար տա վո րու թյուն չու նե ցող ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ա մուս նա կան պայ մա նագ րի ան վա վեր ճա նաչ ման հիմ քում 

դնե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծը, հան գել է սխալ հետ ևու թյան, 

քա նի որ ա մու սին նե րի մի ջև կնքված ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը չի կա րող դի տարկ վել 

նշված հոդ վա ծի ի մաս տով կա յաց ված հա մա ձայ նու թյուն: Այս պես, կնքված ա մուս նա կան 

պայ մա նա գի րը ոչ թե պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նե լու կամ սահ մա նա փա կե լու մա-

սին հա մա ձայ նու թյուն է, այլ օ րեն քի շրջա նակ նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կան ռե ժի մի ց տար բեր վող կար գա վո րում սահ-

մա նե լու մա սին գոր ծարք է, ըստ ո րի` ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից յու րա-

քանչ յու րի ձեռք բե րած գույ քը նրա անձ նա կան սե փա կա նու թյունն է և չի կա րող հա մար-

վել ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն: 

Ա վե լին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը թույլ է 

տա լիս եզ րա հան գե լու, որ այդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է պար տա-

վո րու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև նա խա պես կնքված հա մա ձայ նու թյուն նե րին: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ար դեն իսկ օ րեն քի ու ժով հա մա տեղ սե-

փա կա նու թյուն ճա նաչ ված գույ քը կրկին չի կա րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-

րդ հոդ վա ծի ու ժով ճա նաչ վել հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն մե կ ա մուս նու կող մի ց մյու-

սի բա ժի նը ձեռք բե րե լու դեպ քում: Ն ման անտ րա մա բա նա կան մո տեց ման պա րա գա յում 

կստաց վի, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից մե  կը, օ տա րե լով իր բա ժի նը, 

մն ում է նույն գույ քի սե փա կա նա տեր, ին չը հա կա սում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և 

դ րա` տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյան էու թյա նը: Բա ցի այդ, Ար տա շես Դավթ յա նի բաժ նի 

դի մաց վճար ված գու մարն ուղղ վել է հենց Ար տա շես Դավթ յա նի պար տա վո րու թյուն նե րի 

մար մա նը սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում:

Ա վե լին, Ար տա շես Դավթ յա նի բաժ նե մա սի ձեռք բեր ման գոր ծար քը կնքվել է` բա ցա-

ռա պես վստա հե լով թիվ ԵՔԴ/0361/04/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 28.06.2008 թվա կա-

նին կա յաց ված ո րոշ ման վերջ նա կա նու թյա նը, ո րը, սա կայն, նույն դա տա կան հա մա կար-

գի մե կ այլ ատ յա նի կող մի ց ան տես վում է:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<բե կա նել Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 07.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը>>:



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

12

2.1 Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը 

և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 198-

րդ հոդ վա ծը, 199-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 201-րդ հոդ վա ծը, 304-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, 

չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, ո րը պետք է 

կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ գոր ծի նա խորդ քննու թյան փու լում ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը, իր 25.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ դա տա կան 

ակ տը բե կա նե լով և գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լով, հաս տատ ված է հա մա րել Նաի րա 

Ի սա հակյ  ա նի և ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նի մի ջև 25.07.2008 

թվա կա նին կնքված թիվ 5328 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ա ռար կա-

յի բա ցա կա յու թյու նը, ո րի շրջա նակ նե րում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խան պետք է քննարկ վեր նշված պայ մա նա գիրն օ րեն քի պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խա նե լու հար ցը և հետ ևու թյուն ար վեր այդ պայ մա նագ րի ան վա վե րու-

թյան հետ ևանք նե րի կի րառ ման արդ յուն քում վի ճե լի բնա կա րա նի նկատ մամբ Ար տա շես 

Դավթ յա նի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին, ո րը ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հիմ քով կկազ մե ր վի ճե լի բնա կա-

րա նի 1/2 մա սը: Մինչ դեռ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի նոր քննու թյանն ա ռա ջադր ված 

հար ցե րը չեն պար զա բան վել և  այդ հար ցե րի ու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 199-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տի, 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 448-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մադր մամբ դա տա կան ակտ չի կա յաց վել: Այ սինքն` ան տես վել են նաև օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տա կան ակ տի պա հանջ նե րը, որ պի սի պայ ման նե րում խախտ վել է ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծը:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը հա մադ րե լով ՀՀ 

ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րին, չնա յած եզ րա հան գել է, որ Ար-

տա շես Դավթ յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը, այդ թվում` ա մուս նա կան պայ մա նա գիր կնքե լը, 

ուղղ ված են ե ղել նրա կող մի ց Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նին հան ցա գոր ծու թյամբ պատ-

ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լուց խու սա փե լուն, այ նո ւա մե  նայ նիվ, վե րա կանգ նել է Ար տա-

շես Դավթ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վի ճե լի բնա կա րա նի նկատ մամբ ու նե ցած 

բաժ նի 1/4 մա սի նկատ մամբ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 07.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո-

ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի նկատ մամբ դա դա րեց նել Նաի րա 

Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը և  այդ բաժ նե մա սի նկատ մամբ ճա նա չել Ար-

տա շես Դավթ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը.

1) Ար տա շես Դավթ յա նը և Նաի րա Ի սա հակյ  անն ա մուս նա ցել են 03.04.1987 թվա-

կա նին, ո րի վե րա բեր յալ տրվել է թիվ III-UL300927 ա մուս նու թյան վկա յա կա նը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 104):

2) 22.09.1998 թվա կա նին տրված թիվ 022190 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վկա յա-

կա նի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նը 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց վել է Ար տա շես Դավթ յա նի ան վամբ, ո րի հա մար 

հիմք է հան դի սա ցել 02.09.1998 թվա կա նի թիվ 1-1747 ա ռու ծա խի պայ մա նա գի րը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 11-13): 
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3) Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-

րա նի թիվ 1-15/2005 քրեա կան գոր ծով 14.11.2005 թվա կա նին կա յաց ված օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տավճ ռով Ար տա շես Դավթ յա նը և Բո րիս Ա ռա քելյ  ա նը մե  ղա վոր են ճա-

նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 179-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով և ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, մի ա ժա մա նակ նշված դա տավճ ռով մաս նա-

կիո րեն` 44.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, բա վա րար վել է Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի գու մա-

րի բռնա գանձ ման մա սին քա ղա քա ցիա կան հայցն ընդ դեմ Ար տա շես Դավթ յա նի և Բո րիս 

Ա ռա քելյ  ա նի և վճռ վել է Ար տա շես Դավթ յա նից և Բո րիս Ա ռա քելյ  ա նից հօ գուտ Ս տա նիս-

լավ Հո վա կիմ յա նի բռնա գան ձել 44.000.000 ՀՀ դրամ` դրան հաշ վեգ րե լով ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 

18-41):

4) ՀՀ տնտե սա կան դա տա րա նի թիվ ՏՍ-903 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 01.08.2007 

թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Ար տա շես Դավթ յա նը ճա նաչ վել է սնանկ 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 46-47):

5) 23.10.2007 թվա կա նին Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը դի մում է ներ կա յաց րել Ար տա շես 

Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին, ո րով հայտ նել է, որ ին քը հան դի սա-

նում է Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի հա մա սե փա-

կա նա տեր և խնդ րել է, որ նշված գույ քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն-

ներ ձեռ նար կե լիս հաշ վի առն վի իր` գույ քի ձեռք բեր ման նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 10):

6) Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նը 

27.06.2008 թվա կա նին << Զե կու ցա գիր- Միջ նոր դու թյուն>> է ներ կա յաց րել Եր ևա նի քա ղա-

քա ցիա կան դա տա րան, ո րով մի ջ նոր դել է թույ լատ րել Ար տա շես Դավթ յա նի բաժ նե մասն 

ուղ ղա կի գոր ծար քով 11.500.000 ՀՀ դրա մով վա ճա ռել Նաի րա Ի սա հակյ  ա նին (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 8-9):

7) Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով 28.06.2008 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար-

տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նին թույ լատր վել 

է պար տա պա նին պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ 

բ նա կա րա նի բաժ նե մասն ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով օ տա րել Նաի րա Ի սա հակյ  ա նին 

ոչ պա կաս 11.500.000 ՀՀ դրա մի ց` հա մա ձայն << Պար տեր>> ՍՊԸ-ի և <<Էս կո Կոն ցեռն>> 

ՓԲԸ-ի կող մի ց տրված գնա հատ ման ակ տե րի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 48-49):

8) Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նի 

և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 5328 ան շարժ գույ-

քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Ար տա շես Դավթ յա նի սնան-

կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նը (այ սու հետ` Վա ճա ռող), գոր ծե լով ՀՀ 

տնտե սա կան դա տա րա նի 01.08.2007 թվա կա նի վճռի և Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 28.06.2008 թվա կա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 ո րոշ ման հի ման վրա, վա ճա ռում 

է, իսկ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը (այ սու հետ` Գ նորդ) ձեռք է բե րում Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան 

փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի հա մա տեղ 

ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ժի նը: Նույն պայ մա նագ րի 3.1-րդ կե տի հա-

մա ձայն` պայ մա նագ րով նա խա տես ված գույ քի ար ժե քը կազ մե լ է 11.500.000 ՀՀ դրամ 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-16):

9) Ար տա շես Դավթ յա նի և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին կնքված 

ա մուս նա կան պայ մա նագ րի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` Ար տա շես Դավթ յա նը և Նաի րա Ի սա-

հակյ  ա նը (այ սու հետ` Կող մե ր) պայ մա նա վոր վել են, որ նույն պայ մա նագ րի կնքման պա-

հից ի վեր նրան ցից յու րա քանչ յու րի ձեռք բե րած ան շարժ գույ քի կամ ան շարժ գույ քի 

ձեռք բեր ման որ ևէ գոր ծար քի նկատ մամբ չի տա րած վե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մի  պա հանջ նե րը, և Կող մե  րից յու-

րա քանչ յու րը լի նե լու է իր ձեռք բե րած գույ քի մի անձն յա սե փա կա նա տե րը (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 104):
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10) 17.09.2008 թվա կա նին տրված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

գրանց ման թիվ 260316 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Նաի րա Ի սա կան յա նը Եր ևան քա ղա քի 

Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի սե փա կա նա տերն է (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 110):

11) Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 08.08.2008 թվա կա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով ա վարտ վել է Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր-

ծը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 50-52):

12) Գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ 25.07.2008 թվա կա նին ա մուս-

նա կան պայ մա նա գիր կնքե լու մա սին Ար տա շես Դավթ յա նը ծա նու ցել է Ս տա նիս լավ Հո-

վա կիմ յա նին:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճռա-

բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լը բխում է օ րեն քի մի ա 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 շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան դա-

տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

1) Քն նե լով Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քի սահ ման նե րու մ` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետև յալ եզ րա հանգ ման.

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, բա ցա հայ տե լով 

ա մու ս նա կան պայ մա նագ րի դե րը և ն շա նա կու  թյու  նը, անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա-

դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

ա. արդ յո՞ք ա մու ս նա կան պայ մա նա գի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ի րա վա նոր մի  ի մաս տով կա րող է դի տարկ վել որ պես պա տաս խա-

նատ վու  թյու  նը վե րաց նե լու  կամ սահ մա նա փա կե լու  մա սին նա խա պես կնքված հա մա ձայ-

նու  թյու ն և  այդ հիմ քով ան վա վեր ճա նաչ վել.

բ. արդ յո՞ք ա մու ս նու  թյան ըն թաց քու մ ա մու  սին նե րի մի ջև կնքված ա ռու  վա ճառ քի պայ-

մա նագ րի հի ման վրա մի  ա մու ս նու ` մյու ս ա մու ս նու ց ձեռք բեր ված գու յ քի նկատ մամբ կա-

րող է գոր ծել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված 

հա մա տեղ սե փա կա նու  թյան ի րա վա կան ռե ժիմն  ընդ հան րա պես, և մաս նա վո րա պես, այն 

դեպ քու մ, երբ այդ պի սի պայ մա նագ րի կնքու մն  ա մու  սին նե րից մե  կի հա մար կրել է պար-

տա դիր բնու յթ:

ա. ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա մուս նա կան պայ մա նա-

գիրն ա մուս նա ցող ան ձանց հա մա ձայ նու թյունն է կամ ա մու սին նե րի հա մա ձայ նու թյու նը, 

ո րով ո րոշ վում են ա մու սին նե րի գույ քա յին ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն 

ա մուս նու թյան և (կամ) այն լուծ վե լու ըն թաց քում:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ա մուս նա կան 

պայ մա նա գի րը կա րող է կնքվել ինչ պես մի նչև ա մուս նու թյան պե տա կան գրան ցու մը, 

այն պես էլ ա մուս նու թյան ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը կա-

րող է ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո-

րեն` գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան մա սին քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 

հիմ քե րով:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ա մու սի նը պար-

տա վոր է ծա նու ցել իր պար տա տի րո ջը (պար տա տե րե րին) ա մուս նա կան պայ մա նագ րի 

կնքման, դրա փո փոխ ման կամ լուծ ման մա սին: Այդ պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու 

դեպ քում ա մու սի նը պա տաս խա նա տու է իր պար տա վո րու թյուն նե րով` ան կախ ա մուս նա-

կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ա մուս նա կան պայ մա-

նա գի րը գոր ծարք է, որն ու նի ա ռանձ նա հա տուկ սուբ յեկ տա յին կազմ և կար գա վոր ման 
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ա ռար կա: Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կա րող է կնքվել բա ցա ռա պես ա մուս նա ցող կամ 

ար դեն իսկ ա մուս նա ցած ան ձանց մի ջև` հա մա պա տաս խա նա բար ինչ պես մի նչև ա մուս-

նու թյան պե տա կան գրան ցու մը, այն պես էլ ա մուս նու թյան ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ-

վա ծում: Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կար գա վոր ման ա ռար կան ա մու սին նե րի գույ քա յին 

դրու թյունն է: Մաս նա վո րա պես, կնքե լով նման պայ մա նա գիր, ա մու սին նե րը կա րող են 

փո փո խել հա մա տեղ սե փա կա նու թյան օ րեն քով սահ ման ված ռե ժի մը` նա խա տե սե լով 

ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր վող գույ քի նկատ մամբ ա մու սին նե րի բաժ նա յին կամ 

յու րա քանչ յու րի ան հա տա կան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Ա մուս նա կան պայ մա նագ-

րով ա մու սին նե րը կա րող են նաև ո րո շել մի մ յանց ապ րուս տը հո գա լու ի րենց փո խա-

դարձ ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, մի մ յանց ե կա մուտ նե րի ստեղծ մա նը 

մաս նակ ցե լու, նրան ցից յու րա քանչ յու րի կող մի ց ըն տա նե կան ծախ սե րը հո գա լու կար գը:

Վե րը շա րադր վա ծը վկա յում է ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ-

թի մա սին: Ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը, սա կայն, ի րա կա նաց նում է ոչ մի այն կար գա վո-

րիչ, այլև` ա պա հո վող գոր ծա ռույթ: Ա մուս նա կան պայ մա նագ րի ա պա հո վող գոր ծա ռույ թը 

նախ և  ա ռաջ ար տա հայտ վում է ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քա յին ինք նու րույ նու-

թյան ե րաշ խա վոր մամբ, ո րը հատ կա պես կար ևոր վում է քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու-

թյա նը մաս նակ ցե լիս, ինչ պես նաև ա մուս նու թյան լուծ ման դեպ քում:

Միև նույն ժա մա նակ օ րենս դի րը, ել նե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան սկզբուն քից, նկա տի ու նե նա լով հա սա րա կա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյու նը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով, որ ա մուս նու-

թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի մոտ կա րող են ծա գել պար տա վո րա կան 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծով նպա տակ է 

հե տապն դել պաշտ պա նե լու պար տա տե րե րի գույ քա յին ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա-

հե րը` սահ մա նե լով, որ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ լուծ ման 

մա սին պար տա պան ա մու սի նը պար տա վոր է ծա նու ցել իր պար տա տի րո ջը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ պար տա պան ա մուս նու 

կող մի ց ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ լուծ ման (դրանց բո վան-

դա կու թյան) մա սին պար տա տի րոջ ծա նու ցու մը կար ևոր ե րաշ խիք է վեր ջի նիս շա հե րի 

պաշտ պա նու թյան ա ռու մով, քա նի որ այդ պի սի պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման կամ 

լուծ ման հետ ևան քով կա րող է ար մա տա պես փո փոխ վել ա մու սին նե րի գույ քի ի րա վա կան 

ռե ժի մը, արդ յուն քում նաև` պար տա պան ա մուս նու գույ քա յին դրու թյու նը, որն իր հեր թին 

կանդ րա դառ նա պար տա վո րու թյան կա տար ման ըն թաց քի վրա:

Պար տա պան ա մուս նու կող մի ց ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, փո փոխ ման 

կամ լուծ ման մա սին պար տա տի րո ջը չծա նու ցե լու դեպ քում նա պա տաս խա նատ վու թյուն 

է կրում պար տա տի րոջ առջև` ան կախ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից, 

ին չը նշա նա կում է, որ շա րու նա կում է գոր ծել մի նչև նման պայ մա նագ րի կնքու մը, փո փո-

խու մը կամ լու ծումն  ա մու սին նե րի մի ջև գոր ծող գույ քա յին ռե ժի մը:

Ինչ պես ար դեն նշվեց, ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը գոր ծարք է, հետ ևա բար օ րենսդ-

րի կող մի ց ամ րագր վել է կա նոն առ այն, որ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ գոր-

ծում են գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան մա սին ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ-

ման ված հիմ քե րը: 

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ 

պար տա պան ա մուս նու կող մի ց պար տա տի րոջն ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման, 

փո փոխ ման կամ լուծ ման (դրանց բո վան դա կու թյան) մա սին չծա նու ցե լու հան գա մանքն 

ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք չէ, այլ հան գեց նում է այլ ի րա-

վա կան հետ ևանք նե րի ա ռա ջաց ման, մաս նա վո րա պես` ի րա վունք է վե րա պա հում պար-

տա տի րո ջը պա հան ջել պար տա պան ա մուս նուց կա տա րե լու իր պար տա վո րու թյուն նե րը` 

ան կախ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի և 417-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կի րառ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 

25.07.2008 թվա կա նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն Ար տա շես Դավթ յա նի մա-
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սով ա ռո չինչ ճա նա չե լով, նշել է. <<… Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի և Ար տա շես Դավթ յա նի մի ջև 

կնքված պայ մա նագ րով վեր ջինս, ըստ էու թյան, հակ ված է ե ղել խու սա փել Ս տա նիս լավ 

Հո վա կիմ յա նի նկատ մամբ պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց, ին չը Դա տա րա նի գնա հատ-

մամբ հան գեց նում է նշված պայ մա նագ րի` որ պես պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա-

փե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյան ա ռոչն չու թյան, ո րից էլ հետ ևում է, որ Ար տա շես 

Դավթ յա նը` որ պես պար տա պան պա տաս խա նա տու է իր գույ քով, ո րը դրսևոր վում է վի-

ճե լի գույ քի 1/4 բաժ նե մա սում>>:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ, ար-

ձա նագ րել է, որ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի և Ար տա շես Դավթ յա նի մի ջև կնքված պայ մա-

նագ րով վեր ջինս, ըստ էու թյան, հակ ված է ե ղել խու սա փել Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի 

նկատ մամբ պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց` նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 

ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը կնքվել է վեր ջին նե րիս ա մուս նու թյան այն ըն թաց քում, երբ 

Ար տա շես Դավթ յանն ու նե ցել է դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ներ, բա ցի այդ, պայ մա-

նագ րից հե տո վեր ջինս շա րու նա կել է բնակ վել և մի նչ օրս էլ հաշ վառ ված է տվյ ալ բնա-

կա րա նում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար-

տա շես Դավթ յա նը և Նաի րա Ի սա հակյ  անն ա մու սին ներ են, ա մուս նա ցել են 03.04.1987 

թվա կա նին: 02.09.1998 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի թիվ 1-1747 

պայ մա նագ րով Ար տա շես Դավթ յա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ձեռք է բե րել Եր-

ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նը, ո րի հա մար տրվել է 

22.09.1998 թվա կա նի թիվ 022190 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նը:

Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-

րա նի թիվ 1-15/2005 քրեա կան գոր ծով 14.11.2005 թվա կա նին կա յաց ված օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տավճ ռի հա մա ձայն` Ար տա շես Դավթ յա նը և Բո րիս Ա ռա քելյ  ա նը մե  ղա-

վոր են ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 179-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով և ՀՀ 

քրեա կան օ րենսգր քի 325-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով: Նշ ված դա տավճ ռով մաս նա կիո րեն` 

44.000.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, բա վա րար վել է Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի գու մա-

րի բռնա գանձ ման մա սին քա ղա քա ցիա կան հայցն ընդ դեմ Ար տա շես Դավթ յա նի և 

Բո րիս Ա ռա քելյ  ա նի և վճռ վել է Ար տա շես Դավթ յա նից և Բո րիս Ա ռա քելյ  ա նից հօ գուտ 

Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի բռնա գան ձել 44.000.000 ՀՀ դրամ` դրան հաշ վեգ րե լով 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը: 

ՀՀ տնտե սա կան դա տա րա նի 01.08.2007 թվա կա նի թիվ ՏՍ-903 օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած վճռով Ար տա շես Դավթ յա նը ճա նաչ վել է սնանկ: Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը, դի մե  լով 

Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին, հայտ նել է, որ ին քը Եր ևան 

քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի հա մա սե փա կա նա տերն է և 

խնդ րել է, որ նշված գույ քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե-

լիս հաշ վի առն վի իր` գույ քի ձեռք բեր ման նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը:

Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով 28.06.2008 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ մամբ թույ լատր վել է Ար տա-

շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նին պար տա պա նին 

պատ կա նող, Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի բաժ նե-

մասն ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով օ տա րել Նաի րա Ի սա հակյ  ա նին ոչ պա կաս 11.500.000 

ՀՀ դրա մի ց` հա մա ձայն << Պար տեր>> ՍՊԸ-ի և <<Էս կո Կոն ցեռն>> ՓԲԸ-ի կող մի ց տրված 

գնա հատ ման ակ տե րի: 

25.07.2008 թվա կա նին կնքված թիվ 5328 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ-

րով Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նը Նաի րա 

Ի սա հակյ  ա նին վա ճա ռել է Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա-

րա նի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ժի նը: 

Նշ ված պայ մա նագ րի հի ման վրա վի ճե լի բնա կա րա նի նկատ մամբ 17.09.2008 թվա կա նին 

կա տար վել է Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Ար տա շես Դավթ յա նի և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին կնքված 
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ա մուս նա կան պայ մա նագ րով Ար տա շես Դավթ յա նը և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը պայ մա նա-

վոր վել են, որ նույն պայ մա նագ րի կնքման պա հից ի վեր նրան ցից յու րա քանչ յու րի ձեռք 

բե րած ան շարժ գույ քի կամ ան շարժ գույ քի ձեռք բեր ման որ ևէ գոր ծար քի նկատ մամբ չեն 

տա րած վե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա-

կան նոր մի  պա հանջ նե րը, և կող մե  րից յու րա քանչ յու րը լի նե լու է իր ձեռք բե րած գույ քի 

մի անձն յա սե փա կա նա տե րը: 

Սույն գոր ծով հայց վո րը, որ պես գոր ծարք նե րի ա ռոչն չու թյան ի րա վա կան հիմք, վկա-

յա կո չել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծը և 417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե-

տը:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա անդ րա դառ նա լով սույն 

գոր ծի փաս տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թիվ 1-15/2005 քրեա կան գոր ծով 

14.11.2005 թվա կա նին կա յաց ված օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռի հի ման վրա Ար-

տա շես Դավթ յա նի և Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի մի ջև ծա գել են պար տա վո րա կան ի րա-

վա հա րա բե րու թյուն ներ: Միա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծում առ կա չէ 

որ ևէ ա պա ցույց պար տա պան ա մուս նու` Ար տա շես Դավթ յա նի կող մի ց իր պար տա տի րո-

ջը` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նին, ա մուս նա կան պայ մա նագ րի կնքման մա սին ծա նու ցե լու 

մա սին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ար տա շես Դավթ յա նը պա տաս խատ վու թյուն 

է կրում պար տա տի րոջ` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի առջև` ան կախ ա մուս նա կան պայ մա-

նագ րի բո վան դա կու թյու նից: Այ սինքն` ա մուս նա կան պայ մա նագ րի դրույթ նե րը, ո րոն ցով 

փո փոխ վել է ա մու սին նե րի գույ քա յին ռե ժի մը, կի րա ռե լի չեն Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա-

նի և Ար տա շես Դավթ յա նի մի ջև ծա գած պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 

նկատ մամբ և չեն ա ռա ջաց նում որ ևէ ի րա վա կան հետ ևանք (ա մուս նա կան պայ մա նա-

գիրն ան վա վեր (ա ռո չինչ) ճա նա չե լու), բա ցա ռու թյամբ այն հետ ևան քի, որն ի րա վունք է 

վե րա պա հում պար տա տի րո ջը պա հան ջել պար տա պան ա մուս նուց կա տա րե լու իր պար-

տա վո րու թյուն ներն ան կախ ա մուս նա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից: 

Միա ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի կի րառ ման հիմ քով 25.07.2008 թվա կա-

նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ա ռո չինչ ճա նա չե լուն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` ըն տա նե կան, 

աշ խա տան քա յին, բնա կան պա շար նե րի օգ տա գործ ման ու շրջա կա մի  ջա վայ րի պահ պա-

նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյամբ և  

այլ ի րա վա կան ակ տե րով, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ըն տա նե կան, աշ խա տան քա յին, 

հո ղա յին, բնա պահ պան և  այլ հա տուկ օ րենսդ րու թյամբ:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նը կա-

րող է ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չել ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո-

րեն` գոր ծարք նե րի ան վա վե րու թյան մա սին քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 

հիմ քե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3H03-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծարքն 

ան վա վեր է նույն օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մի ց այն այդ պի-

սին ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մի ց (ա ռո չինչ 

գոր ծարք):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ա ռո չինչ 

գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րառ ման մա սին պա հանջ կա րող է ներ կա-

յաց նել ցան կա ցած շա հագր գիռ անձ: Դա տա րանն ի րա վունք ու նի այդ պի սի հետ ևանք ներ 

կի րա ռել սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` օ րեն քի կամ այլ ի րա-

վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս խա նող գոր ծարքն ան վա վեր է, ե թե 

օ րեն քը չի սահ մա նում, որ նման գոր ծարքն ա ռո չինչ է կամ չի նա խա տե սում խախտ ման 

այլ հետ ևանք ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 
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պար տա վո րու թյան ու ժով մի  ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մե կ այլ ան ձի (պար տա-

տի րոջ) օգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, 

կա տա րել աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և  այլն, կամ ձեռն պահ մն ալ ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց, իսկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան-

ջել կա տա րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա-

նագ րից, վն աս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և նույն օ րենսգր քում նշված այլ հիմ քե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 347-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյուն-

նե րը պետք է կա տար վեն պատ շաճ` պար տա վո րու թյան պայ ման նե րին, օ րեն քին և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, իսկ նման պայ ման նե րի ու պա-

հանջ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում` գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին կամ 

սո վո րա բար ներ կա յաց վող այլ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 408-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա վո րու թյան 

խախ տում է հա մար վում այն չկա տա րե լը կամ ան պատ շաճ (կե տան ցով, ապ րանք նե րի, 

աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րով կամ պար տա վո րու թյան բո վան-

դա կու թյամբ ո րոշ վող այլ պայ ման նե րի խախտ մամբ) կա տա րե լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` պար տա-

պա նը պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու և (կամ) ան պատ շաճ կա տա րե լու հա մար պա-

տաս խա նա տու է մե ղ քի առ կա յու թյան դեպ քում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով 

կամ պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` պար տա-

վո րու թյու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նե լու 

կամ սահ մա նա փա կե լու մա սին նա խա պես կնքված հա մա ձայ նու թյունն ա ռո չինչ է:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պար տա վո րա կան ի րա-

վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հիմք են պայ մա նագ րե րը, վն աս պատ ճա ռե լը (դե-

լիկ տա յին պար տա վո րու թյուն ներ) և  օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ծա գած այլ 

հիմ քե րը: Ընդ ո րում, օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ կա տա րե-

լու պար տա պա նի պար տա կա նու թյու նը, մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ մա նել է, որ հա մա ձայ նու թյու նը, ո րը վկա յում է պար-

տա վո րու թյու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան վե րաց ման 

կամ սահ մա նա փակ ման մա սին, ա ռո չինչ է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րի բնույ թը, դրա սուբ յեկ տա յին կազ մը, գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 417-րդ հոդ վա ծը կար գա վո րում է ան մի  ջա կա նո րեն պար տա պա նի և պար տա տի րոջ 

փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թով օ րենս դիրն ըստ էու թյան ամ րագ րել է հստակ ի րա-

վա կան հետ ևանք նա խա պես կնքված այն պի սի հա մա ձայ նու թյան վե րա բեր յալ, ո րը վե-

րաց նում կամ սահ մա նա փա կում է պար տա պա նի և պար տա տի րոջ մի ջև ար դեն իսկ 

ծա գած պար տա վո րու թյու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը: 

Օ րենս դի րը նման հա մա ձայ նու թյու նը կնքման պա հից ճա նա չում է ա ռո չինչ: 

Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հիմ քով նա խա տես ված հա մա ձայ նու թյու նը կա րող է կնքվել 

բա ցա ռա պես պար տա վո րու թյան կող մե  րի` պար տա պա նի և պար տա տի րոջ մի ջև, 

այլ ոչ թե նրան ցից յու րա քանչ յու րի և  եր րորդ ան ձի մի ջև:

Սույն գոր ծով 14.11.2005 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռի հի ման 

վրա պար տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա գել են պար տա պան Ար տա շես 

Դավթ յա նի և պար տա տեր Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի մի ջև: 

25.07.2008 թվա կա նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նագ րով Ար տա շես Դավթ յա-

նը և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը կար գա վո րել են ա մուս նու թյան ըն թաց քում ի րենց գույ քա յին 

դրու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 25.07.2008 

թվա կա նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նագ րով, ըստ էու թյան, 
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ա. հա մա ձայ նու թյուն է կնքվել ա մու սին նե րի մի ջև, ո րոն ցից մի այն մե կն է պար-

տա վո րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ` պար տա պան ա մու սին Ար տա շես 

Դավթ յա նը, և

բ. հա մա ձայ նու թյու նը կնքվել է ա մու սին նե րի գույ քա յին ի րա վունք նե րի և պար տա-

կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, որն իր հեր թին կար գա վո րում է նրանց մի ջև առ կա ա մուս-

նաըն տա նե կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ար տա շես Դավթ յա նի և 

Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին կնքված ա մուս նա կան պայ մա նա գի րը 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հիմ քով պար տա վո րու թյան 

կող մե  րի մի ջև նա խա պես կնքված պար տա վո րու թյու նը դի տա վոր յալ խախ տե լու հա մար 

պա տաս խա նատ վու թյու նը վե րաց նող կամ սահ մա նա փա կող հա մա ձայ նու թյուն չէ, որ պի-

սի պայ ման նե րում ա մուս նա կան պայ մա նա գիրն այդ հիմ քով չի կա րող ա ռո չինչ ճա նաչ-

վել, մի նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, ան տե սե լով վե րոգր յա լը, կող մե  րի հա րա բե-

րու թյուն նե րի սխալ ի րա վա կան գնա հատ ման արդ յուն քում սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել 

նաև ա մուս նա կան պայ մա նագ րի` մաս նա կի ա ռո չինչ լի նե լու վե րա բեր յալ:

բ. Երկ րորդ հար ցադր ման կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է 

հետև յա լը.

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ա մու սին նե րի ընդ հա նուր 

հա մա տեղ սե փա կա նու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով, ինչ պես նաև ա մու սին նե րի մի ջև կնքված ա մուս նա կան 

պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա մուս նու-

թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա մա տեղ սե փա կա նու թյունն 

է, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ նրանց մի ջև կնքված պայ մա նագ րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` մի նչև 

ա մուս նու թյունն ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քը, ինչ պես նաև ա մուս նու թյան ըն-

թաց քում ա մու սին նե րից մե  կի նվեր կամ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ քը նրա սե փա կա-

նու թյունն է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ան հա-

տա կան օգ տա գործ ման գույ քը (հա գուս տը, կո շի կը և  այլն), բա ցա ռու թյամբ թան կար ժեք 

ի րե րի և պեր ճան քի ա ռար կա նե րի, ե թե նույ նիսկ այն ձեռք է բեր վել ա մուս նու թյան ըն-

թաց քում` ա մու սին նե րի ընդ հա նուր մի  ջոց նե րի հաշ վին, հա մար վում է այն ա մուս նու սե-

փա կա նու թյու նը, որն այդ գույքն օգ տա գոր ծել է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` ա մու սին-

նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քը կա րող է ճա նաչ վել նրանց հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն, 

ե թե պարզ վի, որ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի կամ մյուս 

ա մուս նու անձ նա կան գույ քի հաշ վին կա տար վել են ներդ րումն  եր, ո րոնք նշա նա կա լի 

չա փով ա վե լաց րել են այդ գույ քի ար ժե քը (հիմն  ա կան վե րա նո րո գում, վե րա կա ռու ցում, 

վե րա սար քա վո րում և  այլն), ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ ա մու սին նե րի մի ջև կնքված 

պայ մա նագ րով: 

Նշ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ա մու սին նե րի մի ջև կնքված հա մա-

պա տաս խան պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք 

բեր ված գույ քը, ան կախ նրա նից, թե այն որ ա մու սինն է ձեռք բե րել, ձեռք է բեր վել ընդ-

հա նուր, թե ա մու սին նե րից մե  կին պատ կա նող մի  ջոց նե րով, ստեղծ վել է կամ պատ րաստ-

վել եր կու սի, թե մե  կի կող մի ց, ում ա նու նով է ձևա կերպ ված, մի և նույնն է, հան դի սա-

նում է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը (տե´ս, Ռա ֆա յել Ա բազյ  ա նը և Ան ժիկ 

Ե րից յանն ընդ դեմ Ռու  բեն Ա բազյ  ա նի և << Կենտ րոն>> նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի 

թիվ 3-415(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.06.2007 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Վե րը նշված հոդ վա ծի ի մաս տով բա ցա ռու թյուն է կազ մում այն գույ քը, որն ա մու սին-
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նե րից յու րա քանչ յուրն ու նե ցել է մի նչև ա մուս նու թյու նը, ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու-

սին նե րից մե  կի նվեր կամ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ քը, ան հա տա կան օգ տա գործ ման 

ա ռար կա նե րը, ինչ պես նաև սե փա կա նաշ նորհ մամբ ձեռք բեր ված գույ քը (տե´ս, Ռու  զան-

նա Ծա տու ր յանն ընդ դեմ Գ ևորգ Սա ղու մ յա նի և  այ լոց թիվ ԵԱՔԴ/2304/02/08 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.06.2006 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած իր դիր քո րո շումն  երն ա մուս նու թյան 

ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույքն ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը հան դի-

սա նա լու և  այդ հար ցում առ կա բա ցա ռու թյուն նե րի վե րա բեր յալ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ և  ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել այն հար ցի 

վե րա բեր յալ, թե արդ յոք ա մու սին նե րի մի ջև ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 

պա րա գա յում կա րող է գոր ծել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսդ րու թյու նը հիմն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի 

մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քա յին ինք նու րույ-

նու թյան, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմխ  ե լիու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա-

վոր գոր ծե րին որ ևէ մե  կի կա մա յա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան, քա ղա քա-

ցիա կան ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան, խախտ ված 

ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան 

սկզբունք նե րի վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րը և  ի րա-

վա բա նա կան ան ձինք քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու ի րա-

կա նաց նում ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց: Ն րանք ա զատ են պայ մա նագ րի հի ման 

վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րո շե լու պայ-

մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման:

Վ կա յա կոչ ված սկզբունք նե րի հռչա կումն  օ րենսդ րի կող մի ց ինք նան պա տակ չէ: 

Ամ րագ րե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հիմն  ա րար, ե լա կե տա յին 

դրույթ նե րը` օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դել ա ռա վե լա գույնս ե րաշ խա վո րե լու քա-

ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնա կա նոն ըն թաց քը և շա րու նա կա կան 

զար գա ցու մը` մի ա ժա մա նակ ե րաշ խա վո րե լով նաև այդ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու-

թյու նը, խթա նե լով շու կա յա կան տնտե սու թյան ամ րապն դու մը:

Վե րը նշված սկզբունք նե րի դրսևո րումն  ե րից է այն, որ քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-

ռու թյան մաս նա կից նե րը սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ են ընտ րում մի մ յանց, ինչ պես նաև 

ընտ րում այն ի րա վա հա րա բե րու թյան տե սա կը, ո րը ցան կա նում են ծա վա լել մի մ յանց 

հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Ընդ ո րում, նրանք կա րող են կա տա րել օ րեն քով չար-

գել ված ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն, ինչ պես նաև կնքել ցան կա ցած գոր ծարք:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան դրույթ նե-

րը, ար ձա նագ րում է, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մը որ ևէ ար գելք չի նա խա տե սում 

ա մու սին նե րի մի ջև ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման ա ռու մով: Հետ-

ևա բար ա մու սին նե րը, որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից ներ, ղե կա-

վար վե լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի հիմն  ա րար սկզբունք նե րով, կա րող են ա զա տո-

րեն մի մ յանց մի ջև ա ռա ջաց նել ա ռու վա ճառ քի հա րա բե րու թյուն ներ հա մա պա տաս խան 

գոր ծար քի կնքմամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 470-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նագ րով կող մե  րից մե  կը (վա ճա ռո ղը) պար տա վոր վում է մյուս կող մի ն 

(գնոր դին) որ պես սե փա կա նու թյուն հանձ նել (գույք) ապ րանք, իսկ գնոր դը պար տա վոր-

վում է ըն դու նել այդ ապ րան քը և դ րա հա մար վճա րել ո րո շա կի գու մար (գի նը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն 

այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, որն ա պա հո վում է ապ րան քադ րա մա կան փո խա նա կու թյան 

ի րա կա նա ցու մը: Նշ ված պայ մա նա գի րը կնքվում է գույ քը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

փո խան ցե լու նպա տա կով, ընդ ո րում` գույ քը փո խանց վում է դրա մա կան հա տուց մամբ: 

Ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ վա ճա ռո ղը, վա ճա ռե-
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լով ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող որ ևէ ապ րանք, իսկ գնոր դը, դրա-

մա կան հա տուց մամբ գնե լով այն, եր կուս տեք դա դա րեց նում են ի րենց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը հա մա պա տաս խա նա բար ապ րան քի և դ րա մա կան մի  ջոց նե րի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի` 

վե րը նշված ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ նման հա րա բե-

րու թյուն ներ ծա վալ վում են ա մու սին նե րի մի ջև, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վա-

կան ռե ժի մը գոր ծել չի կա րող: Հա կա ռակ պա րա գա յում խա թար վում է քա ղա քա ցիա-

կան շրջա նա ռու թյան և մաս նա վո րա պես` ա ռու վա ճառ քի բուն էու թյու նը: Այս պես, գույ քը 

վա ճա ռող ա մու սի նը, վա ճա ռե լով իր գույ քը և ս տա նա լով դրա դի մաց փոխ հա տու ցում և 

մի ա ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հի ման վրա 

դառ նա լով վա ճառ ված գույ քի հա մա սե փա կա նա տեր, ըստ էու թյան, կշա րու նա կի մն ալ իր 

իսկ կող մի ց օ տար ված գույ քի սե փա կա նա տեր, և, ընդ հա կա ռա կը, գույ քը գնած ա մու սի-

նը, դառ նա լով ա ռու վա ճառ քի ա ռար կա յի սե փա կա նա տեր, մի ա ժա մա նակ կշա րու նա կի 

մն ալ իր իսկ կող մի ց վճար ված դրա մա կան մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տեր` նկա տի ու նե նա-

լով, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` դրա մը ևս գույք է և կա րող է նե-

րառ վել ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քա յին զանգ վա ծի 

կազ մում (տե՛ս, Սամ վել Մե լիք յանն ընդ դեմ Առ լեթ Ա վաք յա նի թիվ ԵԿԴ/1418/02/12 քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): Մինչ դեռ 

նման մո տե ցումն  ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ան թույ լատ րե լի է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու-

թյու նը, հիմն  վե լով կող մե  րի կամ քի ինք նա վա րու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան 

սկզբունք նե րի վրա, այ դու հան դերձ, ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ-

նե րում նա խա տե սել է պար տա դիր կար գով պայ մա նա գիր կնքե լու պար տա կա նու թյուն: 

Պար տա դիր կար գով պայ մա նագ րի կնքու մը կախ ված չէ կող մի  կամ կող մե  րի ա զատ 

կա մա հայտ նու թյու նից: Դ րա կնքու մը պար տա դիր է կամ մե կ կամ եր կու կող մի  հա մար: 

Պար տա դիր կար գով պայ մա նա գիր կնքե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող է ան մի  ջա կա-

նո րեն բխել օ րեն քից:

Վե րը նշվա ծը հատ կա պես դրսևոր վում է սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում: 

Մաս նա վո րա պես` <<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 70-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա-

մա ձայն` պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին ո րոշ ման հրա պա րա կու մի ց հե տո կա ռա վա-

րի չը նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց նում է պար տա պա նի գույ քի վա-

ճառ քը:

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 75-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար-

տա պա նի գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նում է կա ռա վա րի չը` դա տա րա նի թույլտ վու թյամբ` 

հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով կամ ուղ ղա կի գոր ծար քով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի հա մա ձայն` պար տա պա նի գույ քի վա ճառ քը թույ լատր վում է մի այն պար տա պա նի 

նկատ մամբ լու ծար ման վա րույթ սկսե լուց հե տո, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով սահ ման-

ված դեպ քե րի:

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե թե կա-

ռա վա րի չը մտա դիր է պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նել ուղ-

ղա կի գոր ծար քով, ա պա նա հրա վի րում է խորհր դի նիստ, իսկ վեր ջի նի ձևա վոր ված չլի-

նե լու դեպ քում` ժո ղով` քննարկ ման դնե լով այդ հար ցը: Խորհր դի կամ ժո ղո վի ո րո շու մը` 

ուղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բեր յալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն տա լու կամ 

չտա լու վե րա բեր յալ, և խորհր դի նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը կա ռա վա րիչն իր մի ջ նոր-

դու թյան հետ ներ կա յաց նում է դա տա րան: Միջ նոր դու թյան մե ջ նշվում են գույ քի գտնվե-

լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, վա ճառ քի գի նը և հ նա րա վոր գնոր դը: Դա տա վորն 

ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու ո րո շում է կա յաց նում մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րա-

րե լու կամ այն մե ր ժե լու մա սին:

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` պար տա-

պա նի գույ քի վա ճառ քից (օ տա րու մի ց) ստաց ված (փոխ հա տուց ված) մի  ջոց նե րը բաշխ-
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վում են նույն օ րեն քով սահ ման ված հեր թա կա նու թյամբ` կա ռա վար չի կող մի ց հաս տատ-

ված և պար տա տե րե րի կող մի ց ըն դուն ված (չա ռարկ ված) մի  ջանկյ  ալ բաշխ ման ծրագ րին 

հա մա պա տաս խան:

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի փոխ կա-

պակց ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պար տա պա նի նկատ մամբ լու ծար ման վա-

րույթ սկսե լուց հե տո կա ռա վա րի չը ձեռ նա մուխ է լի նում վեր ջի նիս գույ քի հար կա դիր 

վա ճառ քին: Ընդ ո րում, վա ճառ քը կա րող է ի րա կա նաց վել կամ հրա պա րա կա յին սա-

կար կու թյուն նե րի մի  ջո ցով, կամ ուղ ղա կի ե ղա նա կով: Այդ պի սի վա ճառ քի արդ յուն քում 

ստաց ված մի  ջոց նե րը սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում բաշխ վում են նույն օ րեն-

քով սահ ման ված հեր թա կա նու թյամբ` կա ռա վար չի կող մի ց հաս տատ ված և պար տա տե-

րե րի կող մի ց ըն դուն ված (չա ռարկ ված) մի  ջանկյ  ալ բաշխ ման ծրագ րին հա մա պա տաս-

խան: 

Վե րը շա րադր վա ծից հետ ևում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ա մու սին նե րից մե  կը 

սնանկ է ճա նաչ վել, և ն րա լու ծար ման վա րույ թի շրջա նակ նե րում կա ռա վա րի չը հար կա-

դիր կար գով ի րա կա նաց նում է վեր ջի նիս պատ կա նող գույ քի վա ճառք, այդ կա պակ ցու-

թյամբ կնքվող պայ մա նագ րե րը չեն կա րող լի նել սնանկ ճա նաչ ված ա մուս նու ա զատ կա-

մա հայտ նու թյան արդ յունք և վեր ջի նիս հա մար կրում են պար տա դիր բնույթ: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ այդ պի սի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ ևս ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ սե-

փա կա նու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը գոր ծել չի կա րող, ին չը մի  կող մի ց բխում է վե րը շա-

րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից, մյուս կող մի ց պայ մա նա վոր ված է սնան կու թյան 

վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս պես, սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե-

րում պար տա պան ա մուս նու գույ քը մյուս ա մուս նուն վա ճա ռե լու դեպ քում ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ընդ հա նուր հա մա տեղ 

սե փա կա նու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը կի րա ռե լու արդ յուն քում կստաց վի, որ պար տա պան 

ա մու սի նը ձեռք է բե րում ո րո շա կի գույք, ո րը ևս պետք է ընդգրկ վի սնան կու թյան վա րույ-

թի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս գույ քա յին զանգ վա ծում և կր կին պետք է հար կա դիր կար-

գով ի րաց վի, ին չը հա կա սում է այս գոր ծըն թա ցի տրա մա բա նու թյա նը: Մ յուս կող մի ց` ոչ 

պար տա պան ա մու սինն է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րում պար տա-

պան ա մուս նու գույ քի հար կա դիր վա ճառ քից ստաց ված դրա մա կան մի  ջոց նե րի նկատ-

մամբ և կա րող է ներ կա յաց նել ո րո շա կի հա վակ նու թյուն ներ, ինչն էլ կա րող է իր հեր թին 

հան գեց նել պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում 

է, որ սնան կու թյան վա րույ թի բնա կա նոն ըն թացքն ա պա հո վե լու նկա տա ռու մով պետք է 

բա ցա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված 

ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վա կան ռե ժի մի կի րա ռումն  այն դեպ քում, 

երբ սնանկ ճա նաչ ված ա մուս նուն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պար տա կա նող գույ քը 

հար կա դիր կար գով վա ճառ վում է մյուս ա մուս նուն:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նի և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև 25.07.2008 թվա կա նին 

կնքված թիվ 5328 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով Ար ման Սարգս յա նը վա-

ճա ռել, իսկ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը ձեռք է բե րել Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 

շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի բա ժի նը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա-

նել է, որ ա ռու վա ճառ քի արդ յուն քում Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը ձեռք է բե րել հա մա տեղ սե-

փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի` Ար տա շես Դավթ յա նի 1/2 բաժ նե մա սը, ըստ ո րի 

նույն պես հաշ վի առ նե լով ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը` 

Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի կող մի ց ձեռք բեր ված գույ քի 1/2 բաժ նե մա սի 1/4 բաժ նե մա սը հա-

մար վում է Ար տա շես Դավթ յա նի սե փա կա նու թյու նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, հա մա-

ձայ նել է Դա տա րա նի վե րը նշված եզ րա հանգ մա նը:
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Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա-

տեքս տում գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-

ծու թյու նը, ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծով հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Ար տա շես Դավթ յանն ա մուս նա-

կան պայ մա նագ րի մա սին չի ծա նու ցել իր պար տա տի րո ջը` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նին, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված պայ մա նագ րի դրույթ նե րը ՀՀ ըն տա նե կան 

օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հիմ քով կի րա ռե լի չեն վեր ջին նե րիս հա րա բե րու-

թյուն նե րում: Միա ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան ռե ժի մի  կի րա ռե լիու թյան հար ցին` Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 25.07.2008 թվա կա նի պայ մա նագ րով ա մու սին-

ներ Ար տա շես Դավթ յա նի և Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջև ծա գել են ա ռու վա ճառ քի ի րա-

վա հա րա բե րու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` Ար տա շես Դավթ յա նը դրա մա կան հա տուց ման 

դի մաց օ տա րել, իսկ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նը ձեռք է բե րել Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո-

ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի հա մա տեղ սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի բա ժի նը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 

ընդգ ծել, որ նշված պայ մա նագ րի կնքումն Ար տա շես Դավթ յա նի հա մար կրել է պար-

տա դիր բնույթ` նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջի նիս պատ կա նող գույ քը 

հար կա դիր կար գով օ տար վել է սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում` դա տա րա նի 

հա մա պա տաս խան ո րոշ ման և ս նան կու թյան կա ռա վար չի կող մի ց կնքված պայ մա նագ րի 

հի ման վրա:

Ա մու սին նե րի մի ջև ա ռու վա ճառ քի հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում, և մաս նա վո րա-

պես, սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում նման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ-

մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա-

վա կան ռե ժի մի  կի րա ռե լիու թյան վե րա բեր յալ վե րը նշված դիր քո րոշ ման հա մա տեքս տում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ար տա շես Դավթ յա նը նշված ա ռու վա ճառ քի պայ մա-

նագ րի կնքմամբ դա դա րեց րել է իր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վի ճե լի բնա-

կա րա նի նկատ մամբ և ն կա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան ռե ժիմն  ի րա վա հա րա բե րու թյան նման 

տե սա կում կի րա ռե լի չէ, վեր ջինս չէր կա րող 1/2 բաժ նե մա սով սե փա կա նու թյան ի րա-

վունք ձեռք բե րել իր իսկ կող մի ց օ տար ված գույ քի նկատ մամբ` մն ա լով այդ գույ քի 1/4 

մա սի սե փա կա նա տեր: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան ներն ա ռու վա ճառ քի ինս տի տու-

տի էու թյան սխալ բա ցա հայտ ման և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տի սխալ մե կ նա բա նու թյան արդ յուն քում սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել սույն գոր-

ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի վե րա բեր յալ, ինչն ազ դել է նաև 

գոր ծի ել քի վրա:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի 

վճռա բեկ բո ղոքն ամ բող ջու թյամբ են թա կա է բա վա րար ման:

4.2 Քն նե լով Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քի սահ ման նե-

րու մ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետև յալ եզ րա կա ցու  թյան.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի 

առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող-

մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մի ն նե րի, 

տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, ի րա վա-

բա նա կան ան ձանց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, քննե լով Խա չատր յան ներն ընդ դեմ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծը, 01.03.2010 թվա կա նի վճռում նշել է. << Դա տա րա նը 

կրկնում է, որ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը պաշտ պա նում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե-

րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ կապ ված հայց հա րու ցե լու յու րա քանչ յու րի ի րա վուն-

քը: Այդ պի սով, այն նե րա ռում է <<դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք>>-ը, ո րի աս պեկտ նե րից 

մե  կը հան դի սա նում է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քը, այ սինքն` դա տա րա նում 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վա րույթ հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Մինչ դեռ այդ ի րա վուն քը 

կլի ներ ա նի րա կան, ե թե Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ 

տար, որ վերջ նա կան, պար տա դիր դա տա կան ո րո շումն  ե րը մն ան չկա տար ված` ի վն աս 

մի  կող մի : Ա նըն դու նե լի կլի ներ, ե թե 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ման րա մասն նկա րագ րեր 

կող մե  րին տրված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը (ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին դա-

տա վա րու թյուն և գոր ծե րի քննու թյան ա նընդ հա տու թյան սկզբունք)` ա ռանց դա տա կան 

ո րո շումն  ե րի կա տար ման ե րաշ խիք նե րի: Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու մը 

մի այն դա տա րա նի մատ չե լիու թյան և դա տա վա րու թյուն նե րի անց կաց ման ի րա վուն քի 

շրջա նակ նե րում հա վա նա բար կա ռա ջաց ներ մի  ի րա վի ճակ, որն ան հա մա տե ղե լի կլի-

ներ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի հետ, ո րը Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րը 

Կոն վեն ցիան վա վե րաց նե լիս պար տա վոր վել են հար գել: Ցան կա ցած դա տա րա նի կող-

մի ց ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ ման կա տա րու մը Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով 

պետք է դիտ վի որ պես <<դա տա վա րու թյան>> բաղ կա ցու ցիչ մաս (տե՛ս, նաև Բու ր դովն  

ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գործով Եվրոպական դատարանի 04.09.2002 թվականի որոշու մը` 

կետ 34)>>:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը 

կվե րած վի տե սա կան, եր ևա կա յա կան, ա նի րա կան ի րա վուն քի, ե թե Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան 

ակ տե րը մն ան ան կա տար: Ցան կա ցած ի րա վա կան պե տու թյուն պար տա վոր է ե րաշ խա-

վո րել ոչ թե տե սա կան, եր ևա կա յա կան կամ ա նի րա կան ի րա վունք ներ և  ա զա տու թյուն-

ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և  արդ յու նա վետ ի րա վունք ներ և  ա զա տու թյուն ներ: 

Այ սինքն` ի րա վա կան պե տու թյան և  ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբունք նե րը են թադ րում 

են դա տա վա րու թյան և դա տա կան ակ տի կա տար ման փու լե րի ան քակ տե լիու թյու նը:

Միև նույն ժա մա նակ յու րա քանչ յուր ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը պահ-

պան ված է հա մար վում նաև այն դեպ քում, երբ ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նի ստա նա լու 

ո րո շա կի, հաս տա տուն ո րո շում` կապ ված իր ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 

հետ, և կա րող է հա մոզ ված լի նել, որ ո րոշ ժա մա նակ անց այդ ո րո շու մը չի վե րաց վի: 

Ա վե լին, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վունքն անհ րա ժեշտ է մե կ նա բա նել Կոն վեն ցիա յի նա խա բա նի լույ սի ներ քո, որն 

ի թիվս այ լոց, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն ամ րագ րում է որ պես Պայ մա նա վոր վող պե-

տու թյուն նե րի ընդ հա նուր ժա ռան գու թյան մաս: Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմն  ա րար 

հա յե ցա կե տե րից է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը, որն inter alia պահանջում 

է, որպեսզի դատարանի կողմի ց որևէ հարցի կապակցությամբ կայացված վերջնական 

դատական ակտը կասկած չհա րու ցի (տե՛ս, Գա յա նե Վար դան յանն ընդ դեմ Վար դան և 

Մի շա Վար դան յան նե րի ու  մյու ս նե րի թիվ ԱՐԴ/0062/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 77-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե թե 

կա ռա վա րի չը մտա դիր է պար տա պա նին պատ կա նող գույ քի վա ճառքն ի րա կա նաց նել 

ուղ ղա կի գոր ծար քով, ա պա նա հրա վի րում է խորհր դի նիստ, իսկ վեր ջի նի ձևա վոր-

ված չլի նե լու դեպ քում` ժո ղով` քննարկ ման դնե լով այդ հար ցը: Խորհր դի կամ ժո ղո վի 
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ո րո շու մը` ուղ ղա կի գոր ծար քի վե րա բեր յալ կա ռա վար չի մտադ րու թյա նը հա վա նու թյուն 

տա լու կամ չտա լու վե րա բեր յալ, և խորհր դի նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը կա ռա վա րիչն իր 

մի ջ նոր դու թյան հետ ներ կա յաց նում է դա տա րան: Միջ նոր դու թյան մե ջ նշվում են գույ քի 

գտնվե լու վայ րը, գույ քի նկա րագ րու թյու նը, վա ճառ քի գի նը և հ նա րա վոր գնոր դը: Դա-

տա վորն ա ռանց դա տա կան նիստ հրա վի րե լու ո րո շում է կա յաց նում մի ջ նոր դու թյու նը 

բա վա րա րե լու կամ այն մե ր ժե լու մա սին:

<<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված հոդ վա ծով, օ րենս դի րը, նա-

խա տե սե լով ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի պար տա դիր կնքման դեպք, այդ պի սի պայ-

մա նագ րի կնքու մը բա ցա ռա պես պայ մա նա վո րել է դա տա րա նի կող մի ց պար տա պա նի 

գույ քի հար կա դիր վա ճառ քը թույ լատ րե լու վե րա բեր յալ կա ռա վար չի մի ջ նոր դու թյու նը 

բա վա րա րե լու մա սին ո րոշ ման կա յաց ման հան գա ման քով: Ընդ ո րում, նշված հոդ վա ծի 

վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նի այդ պի սի ո րո շու մը պետք է դրույթ ներ բո-

վան դա կի օ տար ման են թա կա գույ քի, այ սինքն` պայ մա նագ րի ա ռար կա յի, դրա վա ճառ քի 

գնի և հ նա րա վոր գնոր դի վե րա բեր յալ: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե-

րում, երբ վի ճարկ վում է դա տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ-

մա նա գիր, դա տա րան նե րը պար տա վոր են ղե կա վար վել օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծով` բա վա րար վե լով մի այն պայ մա-

նագ րում և դա տա կան շա րադր ված դրույթ նե րի` ա ռու վա ճառ քի ա ռար կա յի և գ նի վե րա-

բեր յալ, հա մա պա տաս խա նու թյան ստու գու մով:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ար տա շես Դավթ յա նը դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած վճռով ճա նաչ վել է սնանկ: Ս նան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում 28.06.2008 

թվա կա նին Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած ո րոշ ման հի ման վրա թույ լատր վել է Ար տա շես Դավթ յա նի սնան կու թյան գոր-

ծով կա ռա վա րիչ Ար ման Սարգս յա նին պար տա պա նին պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր-

յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա կա րա նի բաժ նե մասն ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով 

օ տա րել Նաի րա Ի սա հակյ  ա նին ոչ պա կաս 11.500.000 ՀՀ դրա մի ց` հա մա ձայն << Պար տեր>> 

ՍՊԸ-ի և <<Էս կո Կոն ցեռն>> ՓԲԸ-ի կող մի ց տրված գնա հատ ման ակ տե րի:

Ի կա տա րումն  նշված ո րոշ ման` այդ ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում շա րադր ված ա ռու-

վա ճառ քի ա ռար կա յի և գ նի վե րա բեր յալ պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան` 25.07.2008 

թվա կա նին կնքվել է ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի թիվ 5328 պայ մա նա գի րը, ո րի հի ման 

վրա 17.09.2008 թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 45-րդ բ նա-

կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք 

ի րա վունք ու նի տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կ տա կե լու իր սե փա կա նու-

թյու նը: Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել սե փա կա նու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան կար գով` 

օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Կոն վե ցիա յի 1-ին ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու 

ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել նրան գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և  

այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի ընդ-

հա նուր սկզբունք նե րով: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և դ րանք հա մադ րե-

լով սույն գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Նաի րա Ի սա կան-

յա նի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քում ըն կած է ե ղել օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տա կան ակտ, որ պի սի պայ ման նե րում վեր ջինս ու նե ցել է բա վա կա նա չափ 

ի րա վա կան հիմ քեր վստա հե լու այդ դա տա կան ակ տի ի րա վա չափ լի նե լուն, որն իր հեր-

թին ուղղ ված է ե ղել նրա հա մար ո րո շա կի ի րա վունք ներ ա ռա ջաց նե լուն, այն է` վի ճե լի 

բնա կա րա նի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ մա նը:
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Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 28.06.2008 թվա կա նի թիվ 

ԵՔԴ/0361/04/08 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ ման առ կա յու թյան պայ ման նե րում 

25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5328 ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ան վա վե-

րու թյան վե րա բեր յալ բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ ներն ըստ էու թյան ա ռար կա յա զուրկ 

են` նկա տի ու նե նա լով, որ նշված պայ մա նագ րի կնքումն  ուղղ ված է ե ղել օ րի նա կան ու-

ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի կա տար մա նը, հա կա ռակ պա րա գա յում` կաս կա ծի տակ 

կդրվի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վերջ նա կան դա տա կան ակ տը, ինչն իր հեր թին կհան-

գեց նի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի խախտ ման:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա-

նի հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով` ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ան տես վել 

է Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի թիվ ԵՔԴ/0361/04/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

28.06.2008 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը, ո րի հետ ևան քով 

խախտ վել է նաև Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ-

խա վոր ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա-

նի վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե րժ ման:

Այս պի սով, Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե-

րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-

գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-
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րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են սույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան: 

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի կող մի ց վճռա-

բեկ բո ղո քի հա մար վճար վել է օ րեն քով սահ ման ված 40.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քը, 

իսկ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 02.07.2014 թվա-

կա նի <<Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին>> ո րոշ մամբ բա վա րար վել է Նաի-

րա Ի սա հակյ  ա նի մի ջ նոր դու թյու նը` պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բեր-

յալ, և  ո րոշ վել է այդ հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյան ժա մա նակ:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը 

են թա կա է մե րժ ման, իսկ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը` բա վա րար ման, հիմք 

ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգրք րի 73-րդ հոդ վա ծը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի կող մի ց ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո-

ղո քի չվճար ված և հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մա րը` 40.000 ՀՀ դրա մը, հօ գուտ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նից: 

Միա ժա մա նակ Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նից հօ գուտ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի են թա կա է 

բռնա գանձ ման վեր ջի նիս կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 10.000 

ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը:

Ել նե լով վե րոգր յա 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 լ րա ցումն  եր 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 

240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել, իսկ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի 

վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա-

նի 07.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նի հայ ցը` 

25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5327 ա մուս նա կան և 25.07.2008 թվա կա նի թիվ 5328 ան շարժ 

գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րե րի նկատ մամբ ա ռո չինչ գոր ծարք նե րի ան վա վե րու-

թյան հետ ևանք ներ կի րա ռե լու, այն է` Եր ևան քա ղա քի Ա մի ր յան փո ղո ցի թիվ 12 շեն քի 

45-րդ բ նա կա րա նի 1/2 բաժ նե մա սի նկատ մամբ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը դա դա րեց նե լու, նշված բաժ նե մա սի նկատ մամբ Ար տա շես Դավթ յա նի սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու պա հանջ նե րի մա սով, մե ր ժել: 

2. Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջեի բռնա գան ձել 40.000 

ՀՀ դրամ` որ պես Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 02.07.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ս տա նիս լավ Հո վա կիմ յա նից հօ գուտ Նաի րա Ի սա հակյ  ա նի բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու-

մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0274/02/14 

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0274/02/14    

Նախագահող դատավոր`  Լ. Գրիգորյան

Դատավորներ`  Գ. Մատինյան 

  Ա. Թումանյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ռո բերտ Խան դան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Վան յա Բա լա սան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 

28.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ռո բերտ Խան դան յա նի ընդ դեմ « Դա վիթ 

Հով հան նիս յան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն), եր րորդ անձ Դա վիթ Հով հան նիս յա նի` 

ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց գույ քը հետ վե րա դարձ նե լու պա հան ջի մա սին, և  ըստ 

հա կընդ դեմ հայ ցի Դա վիթ Հով հան նիս յա նի ընդ դեմ Ռո բերտ Խան դան յա նի` ընդ հա նուր 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե 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` Ռո բերտ Խան դան յա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը վտա րել 

ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող Եր ևա նի Մ. Խո-

րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քից, ինչ պես նաև Ըն կե րու թյու-

նից բռնա գան ձել նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քը և փաս տա բա նի վար ձատ րու-

թյան գու մա րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան՝ Դա վիթ Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է Եր-

ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քից ա ռանձ նաց նել 

իր 1/2 բա ժի նը:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Պետ րոս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.07.2014 թվա-

կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մե րժ վել:
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ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

28.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Դա վիթ Հով հան նիս յա նի վե րաքն-

նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի վճի ռը բե-

կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռո բերտ Խան դան յա նի ներ կա յա ցու-

ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 3-րդ, 8-րդ և 31-րդ 

հոդ ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան 

մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ՝ Կոն վեն ցիա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու  թյան 1-ին 

հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 192-րդ, 203-րդ և 274-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 27-րդ, 205-րդ, 208-րդ, 210-րդ և 213-րդ հոդ-

ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի ան շարժ գույ-

քը, հան դի սա նա լով Դա վիթ Հով հան նիս յա նի և Ռո բերտ Խան դան յա նի ընդ հա նուր բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյու նը, պետք է տնօ րին վի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ դրա 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ դա տա րա նի կող մի ց սահ ման ված կար գով: Սա կայն վի ճե-

լի ան շարժ գույքն ա պօ րի նի կեր պով տի րա պե տում է Ըն կե րու թյու նը, և տի րա պե տու մը 

հիմն  ված չէ ո՛չ օ րեն քի, ո՛չ էլ պայ մա նագ րի վրա: Ա վե լին, վի ճե լի ան շարժ գույքն օգ տա-

գործ վում է Ըն կե րու թյան կող մի ց առևտ րա յին նպա տա կով՝ ա ռանց Ռո բերտ Խան դան յա-

նի հա մա ձայ նու թյան:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյու նը 

և Ըն կե րու թյան տնօ րեն Դա վիթ Հով հան նիս յա նը քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու-

թյուն նե րում տար բեր սուբ յեկտ ներ են, և վի ճե լի ան շարժ գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տում 

է Ըն կե րու թյու նը, ոչ թե՝ Դա վիթ Հով հան նիս յան ֆի զի կա կան ան ձը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 

ի րա վունք ու նեն հայց վո րը, պա տաս խա նո ղը և  եր րորդ ան ձինք: Սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցով եր րորդ ան ձինք առ կա չեն: Հա կընդ դեմ հայ ցով վե րաքն-

նիչ բո ղոք կա րող էր բեր վել մի այն ֆի զի կա կան անձ Դա վիթ Հով հան նիս յա նի կամ Ռո-

բերտ Խան դան յա նի կող մի ց: Տվյ  ալ դեպ քում նշված ան ձանց կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղոք չի 

ներ կա յաց վել, ուս տի հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով Դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի վճի ռը 

մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով հա կընդ դեմ հայ ցին, նշել է, որ Դա տա-

րա նը պետք է անդ րա դառ նար նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծով 

սահ ման ված` գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու հա մար նա խա տես ված մյուս ե ղա նակ նե-

րի հնա րա վո րու թյան հար ցի քննարկ մա նը: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, 

որ Դա տա րա նի կող մի ց վճռում հստակ նշվել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ 

հոդ վա ծի 6-րդ կե տի կի րա ռե լի չլի նե լու հան գա ման քը` հաշ վի առ նե լով կող մե  րի շա հե-

րը և կամ քը: Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մատ նան շե լով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

04.03.2011 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/3249/02/09 ո րո շու մը, հաշ վի չի ա ռել, որ այդ ո րոշ մամբ, 

ըստ էու թյան, խոս քը գնում է այն մա սին, որ ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց հրա պա-

րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վճիռ պետք է կա յաց վի, ե թե ա պա ցուց ված 

են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րով նա խա տես ված 

հան գա մանք նե րը: Մինչ դեռ սույն գոր ծով ոչ մի այն ա պա ցուց ված չեն ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հան գա մանք նե րը, 

այլև կող մե  րից ոչ մե  կը նշված կե տե րով նա խա տես ված պա հանջ չի ներ կա յաց րել, հետ-
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ևա բար Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն նշված կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րը քննարկ ման 

ա ռար կա չի դարձ րել: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 30.07.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 04.05.1999 թվա կա նին 

տրված թիվ 0143892 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 

բնա կե լի տան նկատ մամբ 1/2-ա կան բաժ նե մա սե րով գրանց ված է Դա վիթ Հով հան նիս-

յա նի և Ռո բերտ Խան դան յա նի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 17-19):

2) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

20.11.2013 թվա կա նի թիվ ԱՏ-18/11/2013-1-0272 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր ևա նի Մ. Խո րե-

նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց ված վար ձա կա լու թյան 

ի րա վունք առ կա չէ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24)։

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի Է րե բու նու հար-

կա յին տես չու թյան կող մի ց 02.04.2014 թվա կա նին տրված թիվ 1757 տե ղե կան քի հա մա ձայն` 

Ըն կե րու թյու նը 01.01.2002 թվա կա նից Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի թիվ 74 հաս ցեում զբաղ վում է 

հան րա յին սննդի կազ մա կերպ ման գոր ծու նեու թյամբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 63):

4) Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 08.10.2012 թվա կա նի թիվ 6783-Ա ո րոշ ման 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող Դա վիթ Հով հան-

նիս յա նի և Ռո բերտ Խան դան յա նի սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող բնա կե լի տան գոր-

ծառ նա կան նշա նա կու թյունն ա ռանց ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քի 

և նա խագ ծա յին փո փո խու թյուն նե րի՝ փոխ վել է և սահ ման վել որ պես հա սա րա կա կան 

նշա նա կու թյան տա րածք (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 38): 

5) ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 10.06.2014 թվա կա նի թիվ 

14-0242Դ եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղոց թիվ 74 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քից հնա րա վոր չէ 1/2 բաժ նե մա սին հա մա պա տաս խան բա ժինն 

ա ռանձ նաց նել (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 120-126): 

6) Սույն գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցով պա հանջ է ներ կա յաց վել վի ճե լի գույ քից բնե-

ղե նով ա ռանձ նաց նել Դա վիթ Հով հան նիս յա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող 1/2 

բա ժի նը, իսկ Դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա նի վճռի դեմ 29.08.2014 թվա կա նին վե րաքն-

նիչ բո ղոք է ներ կա յաց վել Ըն կե րու թյան տնօ րեն Դա վիթ Հով հան նիս յա նի կող մի ց՝ պա-

հան ջե լով բե կա նել Դա տա րա նի վճի ռը և  այն փո փո խել՝ հայ ցը մե ր ժել, իսկ հա կընդ դեմ 

հայ ցը բա վա րա րել (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 87-89, հա տոր 3-րդ, գ.թ. 7-13):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու 

կա նոն նե րի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 192-րդ և 274-րդ 

հոդ ված նե րի չկի րառ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 

էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, ին չը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա-

նու թյուն նե րով:
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Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րու մն  ե րին՝

- արդ յո՞ք ընդ հա նու ր սե փա կա նու  թյան ներ քո գտնվող գու յ քից բա ժինն ա ռանձ-

նաց նե լու  գոր ծե րով դա տա րանն ի րա վու նք ու  նի քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լու  ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-6-րդ կե տե րով նա խա տես ված կա նոն նե րը, 

ե թե ներ կա յաց վել է մի այն բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու  պա հանջ,

- արդ յո՞ք ընդ հա նու ր բաժ նա յին սե փա կա նու  թյան մաս նա կի ցը կա րող է ու  րի շի 

ա պօ րի նի տի րա պե տու  մի ց հետ պա հան ջել ընդ հա նու ր բաժ նա յին սե փա կա նու  թյան ներ-

քո գտնվող գու յ քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը կա րող է դրա մաս նա կից նե րի մի ջև բա ժան վել 

նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նա յին սե փա կա-

նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի պա հան ջել ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժինն ընդ հա նուր 

գույ քից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան-

ցից մե  կի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա-

ցա կա յու թյան դեպ քում` բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի դա տա-

կան կար գով պա հան ջել ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժի նը:

Ե թե բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում օ րեն քով կամ դա անհ նար 

է ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ-

ճա ռե լու, ա ռանձ նա ցող սե փա կա նա տե րը բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից-

նե րից կա րող է պա հան ջել վճա րե լու իր բաժ նի ար ժե քը:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն, բաժ նա յին սե փա-

կա նու թյան մաս նակ ցին բնե ղե նով ա ռանձ նաց վող գույ քի ան հա մա չա փու թյու նը բաժ նա-

յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում նրա բաժ նին վե րաց վում է նրան հա մա պա տաս խան 

դրա մա կան գու մար վճա րե լով կամ այլ փոխ հա տու ցու մով:

Բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու փո խա-

րեն՝ մյուս սե փա կա նա տե րե րը կա րող են այդ մաս նակ ցի հա մա ձայ նու թյամբ նրան փոխ-

հա տու ցում վճա րել: Այն դեպ քե րում, երբ սե փա կա նա տի րոջ բա ժինն անն շան է, չի կա րող 

ի րա պես ա ռանձ նաց վել և  ընդ հա նուր գույ քի օգ տա գործ ման մե ջ այդ սե փա կա նա տերն 

էա կան շահ չու նի, դա տա րա նը կա րող է նաև այդ սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյան 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րին թույ լատ-

րել վճա րե լու փոխ հա տու ցում:

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան` փոխ-

հա տու ցումն  ստա նա լու պա հից սե փա կա նա տե րը կորց նում է ընդ հա նուր գույ քում բաժ նի 

նկատ մամբ ի րա վուն քը:

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա-

նից նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում սահ ման ված կա նոն նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե-

լու ակն հայտ անն պա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ 

կա յաց նե լու գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին` ստաց ված 

գու մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև` 

նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-

րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն  ե րին, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րով ար տա հայ տել 

է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք 

ու նի պա հան ջե լու ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել իր բա ժի նը մի այն այն 

դեպ քում, երբ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև բա ցա կա յում է ընդ հա-

նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե  կի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու ե ղա նա կի 

և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյուն: Միա ժա մա նակ այն դեպ քում, երբ բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում օ րեն-
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քով կամ այդ պի սի ա ռանձ նա ցումն  անհ նար է ա ռանց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ-

քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու, ա ռանձ նա ցող սե փա կա նա տե րը 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րից կա րող է պա հան ջել վճա րել իր բաժ-

նի ար ժե քը մի այն նրանց հա մա ձայ նու թյամբ, քա նի որ այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան բա-

ցա կա յու թյու նը կհան գեց նի կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քա յին ինք նու րույ նու թյան 

սկզբուն քի խախտ ման, հետ ևա բար նաև ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման:

Վե րոգր յալ հա մա ձայ նու թյան պար տա դիր լի նե լը հաս տատ վում է նաև այն հան գա-

ման քով, որ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նակ ցի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու 

փո խա րեն՝ մյուս սե փա կա նա տե րե րը նրան փոխ հա տու ցում վճա րե լու ի րա վունք ու նեն 

նույն պես միայն նրա հա մա ձայ նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ սե փա կա-

նա տի րոջ բա ժինն անն շան է, չի կա րող ի րա պես ա ռանձ նաց վել և  ընդ հա նուր գույ քի 

օգ տա գործ ման մե ջ այդ սե փա կա նա տերն էա կան շահ չու նի (տե՛ս, Դա վիթ Ա սատր յանն 

ընդ դեմ Ս վետ լա նա Ա սատր յա նի և Ար թու ր Գա սիս յա նի թիվ ԵՄԴ/0199/02/10 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Զար գաց նե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը Նել լի Հա րու -

թյու ն յանն ընդ դեմ Ա ղա ջան Ա վագ յա նի թիվ ԵԷԴ/1661/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

04.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշել է, որ գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կար գա վո րու մը 

հնա րա վոր է հա մա րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քից բա ժինն 

ա ռանձ նաց նել ինչ պես բնե ղե նով, այն պես էլ դրա մա կան հա տուց մամբ: Ընդ ո րում, նա-

խա պատ վու թյու նը տրվում է բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լուն, քա նի որ այս դեպ քում 

ան ձը շա րու նա կում է պահ պա նել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը բնե ղե նով ա ռանձ նաց-

ված մա սի նկատ մամբ, մի նչ դեռ փոխ հա տուց ման դեպ քում ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քը բաժ նե մա սի նկատ մամբ դա դա րում է: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, մե կ այլ ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի կար գա վո րումն  ե րին, նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ ման ված կա նո նը, հա մա ձայն ո րի` «ընդ-

հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում uահ ման ված 

կա նոն նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե լու ակն հայտ անն պա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում 

դա տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ կա յաց նել գույ քը հրա պա րա կա յին uա կար կու թյուն-

նե րով վա ճա ռե լու մաuին` uտաց ված գու մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր uե-

փա կա նու թյան մաuնա կից նե րի մի ջև` նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ» չպետք է մե կ նա-

բա նել որ պես նշված պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նի` տվյ ալ գույ քը 

հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն: Հիշ յալ 

նոր մում «ի րա վունք ու նի» ձևա կեր պու մը անհ րա ժեշտ է մե կ նա բա նել մի այն որ պես մի նչ 

նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում նա խա տես ված հան գա մանք ներն ա պա ցուց ված լի նե-

լը գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու ար գելք, իսկ հիշ յալ 3-5-րդ 

կե տե րում նա խա տես ված հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ված լի նե լու դեպ քում ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նը գտել է, որ դա տա րա նի հա մար ծա գում է պար տա կա նու թյուն գույ քը հրա-

պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին վճիռ կա յաց նե լու հա մար (տե՛ս, 

Ազ նիվ Մի նաս յանն ընդ դեմ Օ դա րու  հի Կի րա կոս յա նի և  այ լոց թիվ ԵԿԴ/3249/02/09 քա-

ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 

հա մա րում նշել, որ գույ քից բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու պա հանջն ինք նըս տինք-

յան չի կա րող են թադ րել դրա անհ նա րի նու թյան դեպ քում բաժ նի ար ժե քը վճա րե լու պա-

հանջ, քա նի որ բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում սե փա կա նա տե րը պահ-

պա նում է բաժ նի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, մի նչ դեռ բաժ նի ար ժե քի 

փոխ հա տուց ման դեպ քում ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը բաժ նի նկատ մամբ դա դա-

րում է: Այլ կերպ ա սած՝ ան ձը, ցան կու թյուն հայտ նե լով ա ռանձ նաց նել իր բա ժինն ընդ-

հա նուր սե փա կա նու թյու նից, պար տա վոր ված չէ բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նու-

թյան դեպ քում պա հան ջել դրա ար ժե քի վճա րում, և հետ ևա բար նաև իր սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի դա դա րե ցում: 
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 Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ 

գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու գոր ծե րով էա կան նշա նա կու թյուն ու նի պար զել այդ պի-

սի պա հանջ ներ կա յաց րած ան ձի ի րա կան կամ քը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քը բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Ռո բերտ Խան-

դան յա նին և Դա վիթ Հով հան նիս յա նին: Սույն գոր ծում առ կա չէ վի ճե լի գույ քը Ռո բերտ 

Խան դան յա նի կող մի ց Ըն կե րու թյան օգ տա գործ մա նը և տի րա պետ մա նը տրա մադ րե լու 

վե րա բեր յալ որ ևէ հա մա ձայ նու թյուն կամ պայ մա նա գիր: Հայց վոր Ռո բերտ Խան դան յա նը, 

դի մե  լով Դա տա րան, պա հան ջել է Ըն կե րու թյա նը վտա րել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

ի րեն պատ կա նող Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող ան շարժ 

գույ քից, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցով, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

197-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 2-րդ կե տի և 3-րդ կե տի 1-ին պար բե րու թյան կար գա-

վո րումն  ե րը՝ Դա վիթ Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է 347քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի վրա 

գտնվող 101,1քմ մա կե րե սով սննդի օբ յեկ տից և 21,8քմ մա կե րե սով շի նու թյու նից բաղ կա-

ցած Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քում ա ռանձ-

նաց նել իր կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող 1/2 բա ժի նը:

ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 10.06.2014 թվա կա նի թիվ 14-

0242Դ եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևան, Մ. Խո րե նա ցի փո ղոց թիվ 74 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քից հնա րա վոր չէ 1/2 բաժ նե մա սին հա մա պա տաս խան բա ժինն 

ա ռանձ նաց նել:

Դա տա րա նը, սկզբնա կան հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ռո բերտ 

Խան դան յա նի և Դա վիթ Հով հան նիս յա նի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց ված վար-

ձա կա լու թյան ի րա վունք առ կա չէ, և  առ կա չեն այն ի րա վա կան հիմ քե րը (քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան գոր ծարք, ինչ պես նաև դրա նից բխող ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում), 

ո րոնց պա րա գա յում Ըն կե րու թյու նը կհա մար վեր Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի թիվ 74 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քի օ րի նա կան տի րա պե տող: Ա վե լին, Ըն կե րու թյու նը չի ներ կա յաց-

րել որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս տատ վեր վեր ջի նիս՝ Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի թիվ 74 հաս-

ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի օ րի նա կան տի րա պե տող լի նե լու փաս տա կան հան գա-

ման քը:

Ինչ վե րա բե րում է Ըն կե րու թյան և  եր րորդ անձ Դա վիթ Հով հան նիս յա նի դիր քո րոշ-

մա նը, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 08.10.2012 թվա կա նի թիվ 6783-Ա ո րոշ մամբ Եր ևա նի 

Մ. Խո րե նա ցի թիվ 74 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյու նը 

փոխ վել է հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան, ա պա Դա տա րա նը գտել է, որ դրա նով չի կա-

րող հիմն  ա վոր վել Ըն կե րու թյան կող մի ց գույքն օ րի նա կան տի րա պե տե լու հան գա ման քը, 

քա նի որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի նշված ո րո շու մը՝ որ պես վար չա կան ակտ, ըն դուն վել է 

հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով (գոր-

ծառ նա կան նշա նա կու թյան փո փո խու թյուն): Նշ ված ո րոշ ման հաս ցեա տե րե րը հան դի սա-

ցել են Ռո բերտ Խան դան յա նը և Դա վիթ Հով հան նիս յա նը, սա կայն դրա նով Ըն կե րու թյան 

հա մար գույ քի տի րա պետ ման ի րա վունք չի սահ ման վել: 

Հա կընդ դեմ հայ ցը մե ր ժե լիս Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ դրա նով պա հանջ 

է ներ կա յաց վել ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել Դա վիթ Հով հան նիս յա նի 

1/2 բա ժի նը, ին չը, սա կայն, ըստ գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան, հնա-

րա վոր չէ: Միա ժա մա նակ Դա տա րա նը փաս տել է, որ Ռո բերտ Խան դան յա նի կող մի ց չի 

դրսևոր վել կա մա հայտ նու թյուն՝ մյու սի բաժ նե մա սի գնման մա սով, և հաշ վի առ նե լով 

կող մե  րի շա հե րը և կամ քը, Դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա-

ծի մյուս կե տե րը տվյ ալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ չի կի րա ռել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով և Դա-

տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու անհ նա-

րի նու թյան պայ ման նե րում Դա տա րա նը չի անդ րա դար ձել բաժ նա յին սե փա կա նու թյան 

մաս նա կից նե րի մի ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

197-րդ հոդ վա ծի 3-ից 6-րդ կե տե րով սահ ման ված մյուս ձևե րին, ինչն էլ Վե րաքն նիչ դա-
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տա րա նի հա մար հիմք է հան դի սա ցել Դա տա րա նի վճիռն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լու և 

գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար: 

Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ-

նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք ան-

հիմն  է հա մա րում հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով հայ ցի հիմ քին և  ա ռար կա յին, նախ կի-

նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ձևա վո րել է այն դիր քո րո շու մը, որ հայ ցի ա ռար կան այն նյու-

թաի րա վա կան պա հանջն է, ո րը հայց վո րը ներ կա յաց նում է պա տաս խա նո ղի դեմ, և  ո րի 

վե րա բեր յալ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց նում: Ընդ ո րում, հայ ցի ա ռար կա յից պետք է 

տար բե րել հայ ցի օբ յեկ տը, այ սինքն` այն ա ռար կան, ո րին ուղղ ված է հայ ցի ա ռար կա յի 

բո վան դա կու թյու նը կազ մող պա հան ջը: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հայ ցի փաս տա կան հիմքն այն հան գա-

մանք ներն են, ո րոնց հետ նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մը կա պում է ի րա վա հա րա բե րու-

թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը: 

Հայ ցի փաս տա կան հիմքն ըստ էու թյան ի րա վա բա նա կան փաս տերն են, հան գա-

մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել հայց վո րի պա հան ջի հա մար: Միա ժա մա նակ 

հայ ցի փաս տա կան հիմ քը վերջ նա կա նո րեն ո րո շում է դա տա րա նը` հիմն  վե լով ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի վրա:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է նաև, որ հայ ցի փաս տա կան հիմ քից բա ցի հայ ցի 

տար րե րի մե ջ նե րառ վում է նաև հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը, որն այն ի րա վա կան նոր մե րն 

են, ո րոնք կար գա վո րում են վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյու նը: Չ նա յած ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը հայց վո րից չի պա հան ջում հայ ցա դի մու մում նշել այն 

ի րա վա կան նոր մե  րը, ո րոնց վրա հիմն  վում է հայ ցա պա հան ջը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, հայց վո-

րը բա ցի փաս տա կան հան գա մանք նե րից կա րող է հայ ցա դի մու մում նշել այն ի րա վա կան 

նոր մե  րը, ո րոնց հի ման վրա կող մե  րի մի ջև ծա գել են հա մա պա տաս խան ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն ներ, և  ո րը վեր ջի նիս հիմք է տա լիս առ կա փաս տա կան հան գա մանք նե րի հետ 

մի ա սին ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան պա հանջ (տե՛ս, օ րի նակ՝ Վի գեն Ու րու  շան յանն 

ընդ դեմ Սու  րիկ Սեդ րակյ  ա նի թիվ ԵՇԴ/0473/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն Ա/Ձ Էդ մոնդ 

Ա սատր յա նը և Կա րի նե Բաղջ յանն ընդ դեմ « Հա յաս տա նի Է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ի 

թիվ ԵԿԴ/2924/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 04.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագ-

րել է, որ հայցն ան հա տա կա նաց վում է իր այս եր կու տար րե րի` հայ ցի հիմ քի և  ա ռար-

կա յի շնոր հիվ: Հենց հայ ցի հիմ քով ու ա ռար կա յով են ո րոշ վում հայ ցե րի նույ նու թյունն ու 

տար բե րու թյու նը մի և նույն սուբ յեկ տա յին կազ մի  դեպ քում: ՀՀ օ րենսդ րու թյունն ըն ձե ռում 

է հայ ցի հիմքն ու ա ռար կան փո փո խե լու հնա րա վո րու թյու նը, ընդ ո րում, հայ ցի ա ռար կա յի 

փո փո խու թյու նը են թադ րում է հայց վո րի` պա տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան 

պա հան ջի փո փո խու թյուն, իսկ հայ ցի հիմ քի փո փո խու թյունն այն հան գա մանք նե րի փո փո-

խու թյունն է, ո րոնց վրա հիմն  վում է այդ նյու թաի րա վա կան պա հան ջը (ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին կետ): ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը հայ ցի հիմ քը և  ա ռար կան փո խե լու լիա զո րու թյու-

նը վե րա պա հում է մի այն հայց վո րին, և տվյ  ալ դեպ քում դա տա րանն ուղ ղա կի հայց վո-

րի հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է ո րո շում կա յաց նել 

բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու հայց վո րի` հայ ցի հիմ քը կամ ա ռար կան փո խե լու վե րա բեր-

յալ մի ջ նոր դու թյու նը, սա կայն սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյուն նե-

րը կա տա րե լու լիա զո րու թյուն դա տա րա նը չու նի: Բո լոր դեպ քե րում, ե թե հայ ցի հիմ քում 

նե րառ ված են փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը, դա տա րա նը գոր ծով ա պա ցուց ման 

ա ռար կան ո րո շում է հայց վո րի վկա յա կո չած և  են թադր յալ կի րառ ման են թա կա նյու թա կան 

ի րա վուն քի նոր մի  և փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադ րու թյան հի ման վրա: Հա կա-

ռակ դեպ քում, երբ դա տա րա նը փո խում է հայց վո րի վկա յա կո չած և  են թադ րա բար կի րառ-

ման են թա կա նոր մե  րը, դուրս է գա լիս հայ ցի ի րա վա կան հիմ քի շրջա նա կից:
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Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նը չի անդ-

րա դար ձել բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա-

նե լու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-ից 6-րդ կե տե րով սահ ման ված 

մյուս ձևե րին, մի նչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում հա-

կընդ դեմ հայ ցով գույ քի հա մա սե փա կա նա տեր Դա վիթ Հով հան նիս յա նը, ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 1-ից 3-րդ կե տե րի (3-րդ կե տի 1-ին պար բե րու թյան) 

հիմ քով պա հան ջե լով բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել իր 1/2 բա ժի նը, պա հանջ չի ներ կա յաց-

րել իր բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում գույ քի բա ժինն 

ա ռանձ նաց նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-ից (3-րդ կե տի 2-րդ 

պար բե րու թյու նից) 6-րդ կե տե րում նշված տար բե րակ նե րով: Այ սինքն՝ հա կընդ դեմ հայ-

ցով հայց վո րի կամքն ուղղ ված է ե ղել ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մե ջ իր բա ժի նը բնե-

ղե նով ա ռանձ նաց նե լուն՝ պահ պա նե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը՝ ա ռանց ցան կու-

թյուն հայտ նե լու փոխ հա տուց մամբ դա դա րեց նել այն: Հետ ևա բար գոր ծով գույ քի բա ժի նը 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 2-րդ պար բե րու թյու նից 

մի նչև 6-րդ կե տե րում սահ ման ված ձևով պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լու պայ ման նե-

րում դրան ցից որ ևէ մե  կով գույ քը բա ժա նե լու հար ցի քննարկ մամբ Դա տա րա նը դուրս 

կգար հա կընդ դեմ հայ ցի շրջա նակ նե րից: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, 

որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շումն  ի րա վա չափ կլի ներ, ե թե հա կընդ դեմ հայց-

վո րը պա հանջ ներ կա յաց րած լի ներ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 

հիմ քով գույ քը բա ժա նե լու մա սին, սա կայն գույ քը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-

րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 2-րդ պար բե րու թյու նից մի նչև 6-րդ կե տե րի հիմ քով բա ժա նե-

լու պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, փաս տե լով, որ գույ քի բա ժի նը բնե ղե նով 

ա ռանձ նաց նել հնա րա վոր չէ, Դա տա րանն ի րա վա չա փո րեն մե ր ժել է գույ քը բնե ղե նով 

ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջը:

Ինչ վե րա բե րում է Դա տա րա նի վճի ռը հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով օ րի նա կան ուժ 

ստա ցած լի նե լու և հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նու թյան կա նոն-

նե րը խախ տե լու մա սին բո ղոք բե րած ան ձի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի գնա հատ մամբ դրանք ան հիմն  են, քա նի որ թեև հա կընդ դեմ հայ ցը ներ կա-

յաց վել է ֆի զի կա կան անձ Դա վիթ Հով հան նիս յա նի կող մի ց, սա կայն դրա բա վա րար ման 

կամ մե րժ ման հար ցում հնա րա վոր չէ բա ցա ռել գոր ծին մաս նակ ցող անձ « Դա վիթ Հով-

հան նիս յան» ՍՊԸ-ի շա հագրգռ վա ծու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ վե ճի բնույ թից բխում է, 

որ Ըն կե րու թյու նը ցան կա ցել է իր գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կել մի այն ֆի զի կա կան անձ 

Դա վիթ Հով հան նիս յա նի բնե ղե նով ա ռաձ նաց ված գույ քի օգ տա գործ մամբ: Հետ ևա բար 

վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է գոր ծին մաս նակ ցող շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց, այն են թա-

կա էր քննարկ ման Վե րաքն նիչ դա տա րա նում, սա կայն գոր ծի վե րո շա րադր յալ հան գա-

մանք նե րում, մաս նա վո րա պես՝ գույ քը բնե ղե նով ա ռաձ նաց նե լու անհ նա րի նու թյան պայ-

ման նե րում, Ըն կե րու թյան բո ղո քը են թա կա էր մե րժ ման:

Անդ րա դառ նա լով Դա տա րա նի կող մի ց հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քե րին՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետև յա լը.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քը սուբ յեկ տի` օ րեն քով և  այլ ի րա վա կան ակ տե րով ճա նաչ ված ու պահ-

պան վող ի րա վունքն է` իր հա յե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տ նօ րի նե լու 

ի րեն պատ կա նող գույ քը: Տի րա պետ ման ի րա վուն քը գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տե լու 

ի րա վա բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 274-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` սե փա կա նա տերն 

ի րա վունք ու նի իր գույ քը հետ պա հան ջել ու րի շի ա պօ րի նի տի րա պե տու մի ց:

Վե րոգ րայլ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում նշել, որ գույ քի ա պօ րի նի տի րա պե տումն  առ կա է ցան կա ցած պա րա-

գա յում, երբ տի րա պե տու մը հիմն  ված չէ օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի վրա:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 

եր կու կամ ա վե լի ան ձանց սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը նրանց է պատ կա նում 

ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով: Գույ քը կա րող է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյա-

նը պատ կա նել սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում սե փա կա նա տե րե րից յու րա քանչ յու րի բա-

ժի նը ո րո շե լով (բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն) կամ ա ռանց այդ բա ժին նե րը ո րո շե լու (հա-

մա տեղ սե փա կա նու թյուն): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը տի րա պետ վում և  օգ տա գործ վում է դրա բո լոր 

մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում՝ 

դա տա րա նի սահ մա նած կար գով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բաժ նա յին 

uե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը տնo րին վում է դրա բո լոր մաuնա կից նե րի հա-

մա ձայ նու թյամբ։

Վե րը նշված նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 

է, որ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով մե  կից ա վե լի ան ձանց պատ կա նող գույ քի 

տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծումն  ու տնօ րի նու մը պետք է ի րա կա նաց վեն բո լոր մաս նա-

կից նե րի հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 

գույ քը կա րող է տի րա պետ վել և  օգ տա գործ վել դա տա րա նի սահ ման ված կար գով:

Վե րոգր յա լով է պայ մա նա վոր ված ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա-

կից նե րից յու րա քանչ յու րի կող մի ց իր տի րա պե տու թյան ներ քո գտնվող գույ քի նկատ-

մամբ ի րա վունք նե րի ու շա հե րի պաշտ պա նու թյունն ընդ դեմ այն ան ձանց, ո րոնց գոր-

ծո ղու թյուն նե րը խո չըն դո տում են սե փա կա նա տի րո ջը պատ շաճ ի րա կա նաց նե լու իր 

օգ տա գործ ման, տի րա պետ ման, տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն նե րը: Սե փա կա նա տերն 

ի րա վա սու է պա հան ջել վե րաց նե լու իր սե փա կա նա տի րա կան ի րա վունք նե րը լիար ժեք 

ի րա կա նաց նե լու հետ կապ ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, ընդ ո րում, սահ մա նա փա կումն  ե-

րը կա րող են լի նել ինչ պես օ րի նա կան, այն պես էլ ա նօ րի նա կան, երբ ա պօ րի նի գոր ծո-

ղու թյուն նե րի մի  ջո ցով խո չըն դո տում են սե փա կա նա տի րո ջը օգ տա գոր ծել, տի րա պե տել 

և տ նօ րի նել իր գույ քը:

Վե րը նշվա ծի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույքն այլ ան ձանց կող մի ց ա պօ րի նի տի րա պետ վե լու 

պայ ման նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րից որ ևէ մե  կը զրկված չէ իր 

գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից հետ պա հան ջե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղո ցի թիվ 74 բնա կե-

լի տան նկատ մամբ 1/2-ա կան բաժ նե մա սե րով գրանց ված է Դա վիթ Հով հան նիս յա նի և 

Ռո բերտ Խան դան յա նի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Նշ ված հաս-

ցեում Ըն կե րու թյու նը 01.01.2002 թվա կա նից զբաղ վում է հան րա յին սննդի կազ մա կերպ-

ման գոր ծու նեու թյամբ:

Գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս տատ վեր Ըն կե րու թյան կող մի ց Մ. Խո-

րե նա ցի փո ղոց թիվ 74 հաս ցեի ան շարժ գույքն օ րեն քի կամ պայ մա նագ րի հի ման վրա 

տի րա պե տե լու հան գա ման քը, ա վե լին, ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ-

քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 20.11.2013 թվա կա նի թիվ ԱՏ-18/11/2013-1-0272 տե-

ղե կան քի հա մա ձայն` Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցի փո ղոց թիվ 74 հաս ցեով ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ գրանց ված վար ձա կա լու թյան ի րա վունք առ կա չէ:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծում առ կա 

փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ի րա վա չափ է հա մա րում Դա տա րա նի եզ րա հան-

գումն  երն առ այն, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց չի ներ կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց, ո րով կհաս-

տատ վեր վեր ջի նիս կող մի ց վի ճե լի հաս ցեի ան շարժ գույքն օ րի նա կան տի րա պե տե լու 

հան գա ման քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում նաև Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-

թյունն այն մա սին, որ ան շարժ գույ քի գոր ծառ նա կան նշա նա կու թյան փո փո խու թյան վե-

րա բեր յալ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի վար չա կան ակտն ինք նին Ըն կե րու թյան հա մար գույքն 
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օ րի նա կան տի րա պե տե լու հիմք չէ, քա նի որ դրա նով Ըն կե րու թյան հա մար գույ քը տի րա-

պե տե լու որ ևէ ի րա վունք սահ ման ված չէ:

Ն ման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով, որ գույքն Ըն կե րու թյան կող մի ց տի րա պետ-

վում է սե փա կա նա տե րե րից առն վազն մե  կի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյամբ, Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սկզբնա կան հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նի եզ-

րա հան գումն  ե րը ևս հիմն  ա վոր են, մի նչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով վե րը 

շա րադր ված հան գա մանք նե րը, գործն ան հիմն  կեր պով նոր քննու թյան է ու ղար կել նաև 

հայ ցի մա սով:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի 

ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված`ա ռա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տին 

օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից: 

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես 

նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով այն 

հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ վել 

է մի այն դա տա կան նիս տի վե րա բեր յալ պատ շաճ ծա նուց ված չլի նե լու հիմ քով:

 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ռո բերտ Խան դան յա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար վճա րել է 40.000 ՀՀ դրամ, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն 

անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-

քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ռո բերտ 

Խան դան յա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման 

հա մա պար տու թյան կար գով Ըն կե րու թյու նից և Դա վիթ Հով հան նիս յա նից:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա-

րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 30.07.2014 թվա կա-

նի վճռին:

2. « Դա վիթ Հով հան նիս յան» ՍՊԸ-ից և Դա վիթ Հով հան նիս յա նից հա մա պար տու թյան 

կար գով հօ գուտ Ռո բերտ Խան դան յա նի բռնա գան ձել 40.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ 

բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական   Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0134/02/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0134/02/13

Նախագահող դատավոր՝  Ի. Վարդանյան

Դատավորներ`  Կ. Հակոբյան

  Ն. Բարսեղյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

   
նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Կա րի նե Սի րե կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 22.05.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 

Աս յա Դավթ յա նի, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի, Մար գա րի տա Խա չատր յա նի, Լիա նա Բաղ դա-

սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նի ընդ դեմ Կա րի նե Սի րե կան յա նի` 26.02.2009 թվա կա-

նին կնքված Եր ևա նի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ բ նա կա րա նի ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու և  որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք` գրա վի 

պայ մա նագ րի կա նոն նե րը կի րա ռե լու պա հան ջի մա սին, և  ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Կա րի-

նե Սի րե կան յա նի ընդ դեմ Աս յա Դավթ յա նի, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի, Մար գա րի տա Խա-

չատր յա նի, Լիա նա Բաղ դա սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նի` սե փա կա նա տի րոջ ի րա-

վուն քի խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու` զբա ղեց րած տա րած քից վտա րե լու և  որ պես ան հիմն  

հարս տա ցում` խնայ ված գու մար նե րի բռնա գանձ ման 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՝ Աս յա Դավթ յա նը, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նը, Մար գա րի տա Խա-

չատր յա նը, Լիա նա Բաղ դա սար յա նը, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նը պա հան ջել են Աս յա 

Դավթ յա նի, Մար գա րի տա Խա չատր յա նի, Լիա նա Բաղ դա սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա-

սար յա նի, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի և Կա րի նե Սի րե կան յա նի մի ջև 26.02.2009 թվա կա նին 

կնքված բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը ճա նա չել ան վա վեր և  որ պես ան վա-

վե րու թյան հետ ևանք` կի րա ռել գրա վի պայ մա նագ րի կա նոն նե րը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Կա րի նե Սի րե կան յա նը խնդրել է զբա-
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ղեց րած բնա կա րա նից վտա րել Աս յա Դավթ յա նին, Մար գա րի տա Խա չատր յա նին, Ար մե ն, 

Լիա նա և Լու սի նե Բաղ դա սար յան նե րին, և ն րան ցից որ պես ան հիմն  հարս տա ցում` բռնա-

գան ձել ամ սա կան 250 ԱՍՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` սկսած 26.02.2010 թվա կա նից 

մի նչև սույն գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի վերջ նա կան կա տար-

ման պա հը:

Եր ևան քա ղա քի Ա ջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Սմ բատ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 19.02.2014 

թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ բա վա րար վել մաս նա կիո-

րեն` վճռվել է Աս յա Դավթ յա նին, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նին, Մար գա րի տա Խա չատր յա նին, 

Լիա նա Բաղ դա սար յա նին և Լու սի նե Բաղ դա սար յա նին վտա րել Կա րի նե Սի րե կան յա նին 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 

71-րդ բ նա կա րա նից: Աս յա Դավթ յա նից հօ գուտ Կա րի նե Սի րե կան յա նի բռնա գան ձել ամ-

սա կան 250 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` սկսած 11.07.2011 թվա կա նից մի նչև վճռի 

փաս տա ցի կա տա րու մը, իսկ ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել բռնա գանձ վող գու մա րի 

եր կու տո կո սը՝ որ պես պե տա կան տուր քի գու մար: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

22.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Աս յա Դավթ յա նի, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի, Մար գա րի տա 

Խա չատր յա նի, Լիա նա Բաղ դա սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը 

բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել 

է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կա րի նե Սի րե կան յա նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

303-րդ և 306-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 163-րդ, 562-

րդ, 563-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ճիշտ չի վեր լու ծել կող մե  րի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե-

րու թյուն նե րը, դրանց տվել է սխալ ի րա վա կան գնա հա տա կան, մաս նա վո րա պես՝ կող-

մե  րի մի ջև կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը գնա հա տել է որ պես գրա վի պայ մա-

նա գիր` շին ծու գոր ծարք:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ չի հե տա զո տել ու 

գնա հա տել գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը և հաշ վի չի ա ռել, որ կող մե  րի մի ջև 

26.02.2009 թվա կա նին կնքված ու նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ա ռու վա ճառ քի 

պայ մա նագ րով Աս յա Դավթ յա նը, Մար գա րի տա Խա չատր յա նը, Լիա նա Բաղ դա սար յա նը 

վա ճա ռել են, իսկ Կա րի նե Սի րե կան յա նը գնել է Եր ևա նի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա 

շեն քի 71-րդ հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը` ընդ հա նուր 42,3քմ մա կե րե սով, ո րի ար ժե-

քը կազ մում է 9.210.000 ՀՀ դրամ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կա տա րե լով <<շին ծու գոր ծարք>> հաս կա ցու թյան վեր լու-

ծու թյու նը, հան գել է սխալ հետ ևու թյան և հաշ վի չի ա ռել, որ կող մե  րը վի ճե լի ան շարժ 

գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը կնքե լիս գոր ծել են ա զատ կա մա հայտ նու թյան 

սկզբուն քով, այ սինքն՝ նրանց կամ քը հա մա պա տաս խա նել է պայ մա նագ րում շա րադր-

վա ծին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նաև ան տե սել է, որ Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց կազմ-

ված ա ռանց վեր տա ռու թյան գրու թյու նը, հար ևան նե րի կող մի ց տրված հայ տա րա րու-

թյուն նե րը, Աս յա Դավթ յա նի կող մի ց կա տար ված կո մու նալ վճա րումն  ե րը նույն պես բա-

վա րար չեն գոր ծար քի շին ծու լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:
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2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծը, սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-

րդ և 1095-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգք րի 52-րդ հոդ վա ծը, ան տե սել է, որ քրեա կան գոր ծի քննու թյամբ հաս տատ վել է, 

որ կող մե  րի մի ջև գոր ծել են նաև վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, որ պի սի 

պայ ման նե րում Դա տա րա նի կող մի ց ճիշտ է հաշ վարկ վել նաև ան հիմն  հարս տաց ման 

հետ ևան քով վճար ման են թա կա գու մա րը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 22.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.02.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

Կենտ րոն տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման կող մի ց 02.06.2000 թվա կա նին տրված ան-

շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 2578340 վկա յա կա նի հա մա-

ձայն` Կենտ րոն հա մայն քի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ բ նա կա րա նը սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նել է Աս յա Դավթ յա նին, Մար գա րի տա Խա չատր յա նին, 

Լու սի նե և Լիան նա Բաղ դա սար յան նե րին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13): 

2) 26.02.2009 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 1.1-

րդ կե տի հա մա ձայն` Աս յա Դավթ յա նը, Մար գա րի տա Խա չատր յա նը, Լիա նա ( Լիան նա) 

Բաղ դա սար յա նը, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նը (այ սու հետ` Վա ճա ռող ներ) վա ճա ռում են, իսկ 

Կա րի նե Սի րե կան յա նը (այ սու հետ` Գ նորդ) որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րում բնա-

կա րան՝ 42,3քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով տա րածք (այ սու հետ` Օբ յեկտ), ո րը գտնվում է 

Եր ևան քա ղա քի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ հաս ցեում: Բ նա կա րա նի գի նը 

կազ մում է 9.210.000 ՀՀ դրամ և  այն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Վա ճա-

ռող նե րին: Պայ մա նագ րի 2.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Վա ճա ռող նե րը պար տա վոր են հանձ-

ման-ըն դուն ման ակ տով Գ նոր դին փո խան ցել պայ մա նագ րի 1-ին կե տում նշված Օբ յեկ տը 

պայ մա նա գի րը ստո րագ րե լու օր վա նից 240 օր վա ըն թաց քում, իսկ պայ մա նագ րի 3.2-րդ 

և 3.3-րդ կե տե րի հա մա ձայն` Գ նոր դը պայ մա նա գի րը կնքե լու պա հին վճա րում է Վա ճա-

ռող նե րին` Օբ յեկ տի վա ճառ քի գինն ամ բող ջու թյամբ: Պայ մա նա գի րը նո տա րա կան կար-

գով վա վե րաց վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):  

3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

Կենտ րոն տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման կող մի ց 02.03.2009 թվա կա նին տրված ան-

շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 257840 վկա յա կա նի հա մա-

ձայն` Եր ևա նի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ բ նա կա րա նը սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նում է Կա րի նե Սի րե կան յա նին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 10):

4) Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց ստո րագր ված գրու թյան հա մա ձայն` <<Ես` Կա րի-

նե Ար տա վազ դի Սի րե կան յանս, պար տա վոր վում եմ ինձ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

պատ կա նող ք. Եր ևան, Նար- Դո սի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը 

2009-2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում ե թե ցան կու թյուն ու նե նամ վա ճա ռե լու, ա պա ա ռաջ-

նա հեր թու թյու նը տալ Դավթ յան Աս յա յին: Պար տա վո րա գի րը գրված է իմ ձեռ քով, ո րի 

հա մար ստո րագ րում եմ (ստո րագ րու թյուն) Սի րե կան յան, անձ նա գիր` AF 0459886, 012, 

28.11.2001 թվա կա նին>>: Միա ժա մա նակ տվյ ալ փաս տաթղ թում առ կա է հետև յալ գրա-

ռու մը` <<Ար մե ն Ար շա վի րի Բաղ դա սար յա նից ստա ցել եմ 3.200 ԱՄՆ դո լար գու մար>> 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

5) << Կենտ րոն>> վար չա կան շրջա նի << Կենտ րոն-1>> հա մա տի րու թյան նա խա գա հի 
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04.02.2012 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն` Աս յա Դավթ յա նը բնակ վում է << Կենտ րոն-1>> 

հա մա տի րու թյան Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ բ նա կա րա նում (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 8): 

6) Եր ևա նի Նար- Դո սի թիվ 73ա շեն քի բնա կիչ ներ Մե րի Պո դոս յա նի և Ս տել լա Շո-

ղուն ցի կող մի ց 04.02.2012 թվա կա նին տրված նույ նա բո վան դակ հայ տա րա րու թյուն նե րի 

հա մա ձայն` վեր ջին ներս չեն ի մա ցել, որ Աս յա Դավթ յա նը վա ճա ռել է կամ ցան կա նում է 

վա ճա ռել բնա կա րա նը: Միա ժա մա նակ նշել են, որ Աս յա Դավթ յա նը 1981 թվա կա նից մի նչ 

օրս բնակ վում է Նար- Դո սի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ բ նա կա րա նում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 

9-10):

7) Աղ բա հա նու թյան վճա րումն  ե րի ըն դուն ման 07.02.2012, 05.04.2012, 10.05.2012, 

04.07.2012, 06.09.2012, 07.10.2012, 07.11.2012, 09.11.2012, 04.02.2013 թվա կան նե րի ան դոր-

րագ րե րի հա մա ձայն` Նար- Դո սի թիվ 73ա-71 հաս ցեի կեն ցա ղա յին աղ բի վճար վճա րող 

է Աս յա Դավթ յա նը, իսկ Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի << Կենտ րոն-1>> հա մա տի րու թյան 

պար տա դիր նոր մե  րի ի րա կա նաց մանն ուղղ ված վճար նե րի վճար ման 2010, 2011, 2012 և 

2013 թվա կան նե րի ան դոր րագ րե րի հա մա ձայն` պար տա դիր վճար նե րի վճա րող է Աս յա 

Դավթ յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 22-50):

8) ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 16.08.2012 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած թիվ ԵԱԴԴ/0010/01/12 ո րոշ մամբ ճա նաչ վել է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սով մե  ղադր վող Կա րի նե Ար տա վազ դի Սի րե կան յա նի ան մե  ղու թյու նը և 

վեր ջինս ար դա րաց վել է՝ նրա ա րար քում հան ցա կազ մի  բա ցա կա յու թյան հիմ քով: Միա-

ժա մա նակ ո րոշ մամբ նշվել է, որ <<քրեա կան գոր ծով ձեռք չի բեր վել որ ևէ այլ գրա վոր 

ա պա ցույց այն մա սին, որ ամ բաս տան յա լը տու ժո ղին գու մա րը տրա մադ րել է տո կո սով և  

որ երբ ևէ տո կոս նե րի դի մաց գու մար ներ է ստա ցել: (…) hա մա ձայն կող մե  րի մի ջև կնքված 

պայ մա նագ րի՝ ամ բաս տան յա լը բնա կա րա նի դի մաց տու ժո ղին վճա րել է 9.210.000 ՀՀ 

դրամ, ո րը զգա լիո րեն գե րա զան ցում է վեր ջի նիս կող մի ց նշված 20.000 ԱՄՆ դո լա րին: 

Այն, որ ամ բաս տան յա լը տու ժո ղից մի ան վագ ստա ցել է 3.200 ԱՄՆ դո լար և դ րա վե րա-

բեր յալ տվել է ստա ցա կան, հա մա պա տաս խա նում է ամ բաս տան յա լի կող մի ց նշված ժա-

մա նա կա հատ վա ծի հա մար պայ մա նա վոր ված բնա կա րա նի վար ձավ ճա րի չա փին, և  որ ևէ 

այլ գրա վոր ա պա ցույց ամ բաս տան յա լի կող մի ց տու ժո ղից գու մար ներ ստա նա լու մա սին 

գոր ծում առ կա չէ>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 75-81):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճռա-

բեկ վե րա նայ ման են թար կե լը բխում է օ րեն քի մի ա 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 շումն  ե րը 

կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան դա տա կան պրակ տի-

կա ձևա վո րե լու հա մար։ 

 1) Վճ ռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ շին ծու  գոր ծար քի ան վա վե րու  թյան հետ-

ևանք նե րի կի րառ ման պա հանջ նե րի քննու  թյան ա ռանձ նա հատ կու  թյու ն նե րին այն պա րա-

գա յու մ, երբ որ պես շին ծու  գոր ծար քով քո ղարկ ված ի րա վա հա րա բե րու  թյու ն վկա յա կոչ վու մ 

է հիմն  ա կան պար տա վո րու  թյան կա տար ման ա պա հով մանն ու ղղ ված լրա ցու  ցիչ պար տա-

վո րու  թյու  նը:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ շին ծու 

գոր ծար քը, այ սինքն՝ մե կ այլ գոր ծար քի քո ղարկ ման նպա տա կով կնքված գոր ծարքն 

ա ռո չինչ է:

Վե րոնշ յալ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ գրա վոր գոր ծարք նե րի նկատ մամբ շին ծու լի նե-

լու հիմ քով ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րառ ման հա մար անհ-

րա ժեշտ է ա պա ցու ցել, որ՝

1. գոր ծարքն ի րա կա նում կնքվել է ոչ այն ստո րագ րած ան ձանց մի ջև, կամ
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2. այն ստո րագ րած ան ձանց կամ քը չի հա մա պա տաս խա նում պայ մա նագ րում շա րադր-

վա ծին: Այ սինքն՝ շին ծու գոր ծարքն առ կա է այն դեպ քում, երբ կող մե  րի մի ջև ի րա կա նում 

ծա գում են ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն դրանք ի րենց բնույ թով այլ են, քան այն 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք կող մե  րը ցան կա նում են ներ կա յաց նել եր րորդ ան ձանց 

(տե՛ս, << Սինկ րիս տալ>> ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Գա գիկ Բղ դո յա նի և մ յու ս նե րի թիվ 3-623(ՎԴ) քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, զար գաց նե լով վե րը նշված դիր քո րո-

շու մը, նշել է, որ գրա վոր գոր ծարք նե րի նկատ մամբ շին ծու լի նե լու հայ ցա պա հան ջով 

ա պա ցուց ման ա ռար կան կազ մում են հետև յալ փաս տե րը.

- օ րեն քով սահ ման ված ձևին հա մա պա տաս խա նող գոր ծար քի առ կա յու թյու նը.

- այդ գոր ծար քը վի ճար կե լու ի րա վունք ու նե նա լը (շա հագր գիռ անձ հան դի սա նա լը).

- գոր ծար քը կնքե լիս կող մե  րի ի րա կան կա մար տա հայ տու թյու նը.

- վի ճարկ վող գոր ծար քում նշված քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 

տար բեր վող` ի րա կա նում այլ քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու-

թյու նը.

- կող մե  րի մի ջև ի րա կա նում առ կա քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը 

վի ճարկ վող գոր ծար քով քո ղար կե լու նպա տա կի առ կա յու թյու նը: 

Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տի ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն` նշված հան գա մանք նե րը պետք է ա պա ցու ցի այդ 

փաս տե րը վկա յա կո չող կող մը (տե՛ս, Նու ն յա Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Ք նա րիկ Մար տի րոս յա-

նի և մ յու ս նե րի թիվ ԵԱՔԴ/1299/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ այն դեպ քե րին, երբ որ պես շին ծու գոր ծար քով 

քո ղարկ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն վկա յա կոչ վում է հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան կա-

տար ման ա պա հով մանն ուղղ ված պար տա վո րու թյու նը (օ րի նակ` գրա վի, ե րաշ խա վո րու-

թյան, ե րաշ խի քի և  այլն): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ պար տա վո րու թյուն-

նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի  ջոց նե րը նպա տա կաուղղ ված են օ ժան դա կե լու ի րենց 

նա խա տես ման հա մար հիմք ծա ռա յած պար տա վո րու թյան կա տար մա նը, այդ իսկ պատ-

ճա ռով էլ պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից որ ևէ մե կն ինք նու րույն գո-

յու թյուն ու նե նալ չի կա րող:

Վե րը նշված ա ռանձ նա հատ կու թյան հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ այն դեպ քում, երբ որ պես շին ծու գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րի կի րա ռում 

շա հագր գիռ ան ձը դա տա րա նից պա հան ջել է կի րա ռել պար տա վո րու թյան կա տար ման 

ա պա հով ման մի  ջոց նե րից որ ևէ մե  կի կա նոն նե րը, վեր ջինս նախ և  ա ռաջ պար տա վոր է 

ա պա ցու ցել հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան փաս տը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լու հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ 

հայց վոր նե րը չեն ներ կա յաց րել որ ևէ հիմն  ա վոր ա պա ցույց, որ ի րա կա նում կող մե  րի մի ջև 

կնքվել է ոչ թե ա ռու վա ճառ քի, այլ գրա վի պայ մա նա գիր, հաս տատ ված է հա մա րել, որ 

տվյ ալ դեպ քում կող մե  րի մի ջև տե ղի է ու նե ցել օ րեն քով նա խա տես ված կար գով բնա կա-

րա նի ա ռու վա ճառ քի գոր ծարք: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վճռի բե կան ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու-

նը, որ Դա տա րա նը չի անդ րա դար ձել գոր ծար քի շին ծու լի նե լու հան գա ման քի գնա հատ-

մա նը, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծի քննու թյու նը չի ի րա կա նաց րել այն պի սի հար ցադ րումն  ե-

րի շուրջ, ինչ պի սիք են՝ արդ յո՞ք կող մե  րի կամքն ուղղ ված է ե ղել 26.02.2009 թվա կա նի 

ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով բնա կա րա նի գրա վադր ման գոր ծար քը 

քո ղար կե լուն, արդ յո՞ք նշված գոր ծարքն ի րա կա նում կնքվել է այն ստո րագ րած ան ձանց 

մի ջև, այն ստո րագ րած ան ձանց կամ քը հա մա պա տաս խա նում է պայ մա նագ րում շա-

րադր վա ծին, թե` ոչ։

Միա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց 
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ա ռանց վեր տա ռու թյան գրու թյան առ կա յու թյու նը, վի ճե լի բնա կա րա նում մի նչ օրս Աս յա 

Դավթ յա նի բնակ վե լու և վ ճա րումն  եր կա տա րե լու փաս տերն ի րա կան հնա րա վո րու թյուն 

են ստեղ ծում հան գել Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի և Կա րի նե Սի րե կան յա նի մի ջև առ կա փո-

խա ռու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի և  այդ կա պակ ցու թյամբ բնա կա րա նը գրա վադ րե լու 

տրա մա բա նա կան հետ ևու թյան:

Վե րը նշված դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է հետև յա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 26.02.2009 թվա կա նին Աս յա Դավթ յա նի, Մար-

գա րի տա Խա չատր յա նի, Լիա նա ( Լիան նա) Բաղ դա սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նի 

( Վա ճա ռող ներ) ու Կա րի նե Սի րե կան յա նի (Գ նորդ) մի ջև կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու-

վա ճառ քի պայ մա նագ րով Վա ճա ռող նե րը վա ճա ռել են, իսկ Գ նոր դը, որ պես սե փա կա նու-

թյուն, ձեռք է բե րել բնա կա րան՝ 42,3քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով, ո րը գտնվում է Եր ևան 

քա ղա քի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ հաս ցեում: Պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ 

բնա կա րա նի գի նը կազ մե լ է 9.210.000 ՀՀ դրամ, ո րը Գ նոր դը պայ մա նա գի րը կնքե լու պա-

հին ամ բող ջու թյամբ վճա րել է Վա ճա ռող նե րին:

Հայց վոր նե րը նշված պայ մա նա գի րը շին ծու լի նե լու պա հան ջը հիմն  ա վո րել են այն 

փաս տարկ մամբ, որ կող մե  րից Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի և Կա րի նե Սի րե կան յա նի մի ջև 

առ կա են ե ղել փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ և, որ վի ճե լի պայ մա նագ րի 

կնքումն  ըստ էու թյան ուղղ ված է ե ղել այդ ի րա վա հա բե րու թյուն նե րի ա պա հով մա նը՝ 

ի րա կա նում նպա տակ ու նե նա լով նշված պայ մա նագ րի կնքմամբ ա ռա ջաց նել գրա վի հա-

րա բե րու թյուն ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 

պար տա վո րու թյան ու ժով մի  ան ձը (պար տա պա նը) պար տա վոր է մե կ այլ ան ձի (պար տա-

տի րոջ) օգ տին կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, այն է` վճա րել դրամ, հանձ նել գույք, 

կա տա րել աշ խա տանք, մա տու ցել ծա ռա յու թյուն և  այլն, կամ ձեռն պահ մն ալ ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց, իսկ պար տա տերն ի րա վունք ու նի պար տա պա նից պա հան-

ջել կա տա րե լու իր պար տա կա նու թյու նը: Պար տա վո րու թյուն նե րը ծա գում են պայ մա-

նագ րից, վն աս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով և նույն օ րենսգր քում նշված այլ հիմ քե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 877-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` փո խա ռու-

թյան պայ մա նագ րով մե կ կող մը (փո խա տուն) մյուս կող մի  (փո խա ռո ւի) սե փա կա նու թյանն 

է հանձ նում դրամ կամ տե սա կա յին հատ կա նի շով ո րոշ վող այլ գույք, իսկ փո խա ռուն 

պար տա վոր վում է փո խա տո ւին վե րա դարձ նել մի և նույն գու մա րի դրամ (փո խա ռու թյան 

գու մա րը) կամ փո խա տո ւից ստաց ված գույ քին հա վա սար քա նա կի և նույն տե սա կի ու 

ո րա կի գույք: Փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնքված է հա մար վում դրամ կամ այլ գույք 

հանձ նե լու պա հից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 878-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն` 

փո խա ռու թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր: Ի հա վաս տումն  փո խա ռու թյան պայ-

մա նագ րի և դ րա պայ ման նե րի` կա րող է ներ կա յաց վել փո խա ռո ւի տված ստա ցա կա նը 

կամ փո խա տո ւի կող մի ց փո խա ռո ւին ո րո շա կի դրա մա կան գու մար կամ ո րո շա կի քա նա-

կի գույք տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգք րի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծար քի 

հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զրկում է ի հաս-

տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկա յա կո չե լու, 

սա կայն նրանց չի զրկում գրա վոր և  այլ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն-

քից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն oրենuգրքով և  այլ oրենք նե րով նա խա տեuված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաuնակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պեu 

նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-
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նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են գրա վոր և  ի րե ղեն 

ա պա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 

փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և  ա ռար կու թյուն նե րի հի ման վրա, իսկ նույն հոդ վա ծի 

6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մի ց հե տո վի ճե լի է մն ում 

փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը 

կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող կող մը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել 

է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու-

ծու թյա նը:

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու րա քանչ յուր գոր ծով կող մե -

րի մի ջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ճիշտ բաշ խե լու հա մար դա տա րանն ա ռա-

ջին հեր թին պետք է պար զի յու րա քանչ յուր գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե ցող փաս տե րը` ել նե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րից և  

ա ռար կու  թյու ն նե րից: Ընդ ո րում, գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը վի ճե լի լի նե լու  դեպ քու մ դրա բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրող 

կող մը (տե´ս, Էդ գար Մար կոս յանն և Զա րու  հի Գ ևորգ յանն ընդ դեմ Սե դա Սարգս յա նի թիվ 

ԵԱՆԴ/0479/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ հոդվածի 1-ին կետի հա-

մա  ձայն` դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում է գործում եղած բոլոր ապա-

ցույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության վրա հիմն ված ներ քին 

համոզմամբ:  

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լով հա մակ-

ցու թյան մե ջ, ար ձա նագ րում է, որ որ ևէ կերպ չի հիմն  ա վոր վում հայց վոր Ար մե ն Բաղ դա-

սար յա նի և պա տաս խա նող Կա րի նե Սի րե կան յա նի մի ջև փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը: Մաս նա վո րա պես` սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ 

ա պա ցույց՝ ի հա վաս տումն  նշված ան ձաց մի ջև փո խա ռու թյան պայ մա նագ րի կնքման 

(օ րի նակ` փո խա ռո ւի կող մի ց տրված ստա ցա կան կամ փո խա տո ւի կող մի ց փո խա ռո ւին 

ո րո շա կի դրա մա կան գու մար տա լը հա վաս տող այլ փաս տա թուղթ):

Անդ րա դառ նա լով Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց ա ռանց վեր տա ռու թյան գրու թյա-

նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրա նում մի այն <<Ար մե ն Ար շա վի րի Բաղ դա սար-

յա նից ստա ցել եմ 3.200 ԱՄՆ դո լար գու մար>> Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց գրա ռում 

կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը բա վա րար չէ հաս տատ ված հա մա րե լու, որ կող մե  րի 

մի ջև գոր ծել են փո խա ռու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ` նկա տի ու նե նա լով, որ գրու-

թյան մե ջ առ կա չէ որ ևէ նշում տվյ ալ գու մա րի փո խանց ման հիմ քի վե րա բեր յալ:

Ն ման պա րա գա յում հերք վում է նաև հայց վոր նե րի փաս տարկն առ այն, որ վի ճե-

լի պայ մա նա գիրն ուղղ ված է ե ղել գրա վի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի քո ղարկ մա նը: 

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ գրա վը, լի նե լով պար-

տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հով ման մի  ջոց, ըստ էու թյան կոչ ված է ծա ռա յե լու գո-

յու թյուն ու նե ցող հիմն  ա կան պար տա վո րու թյա նը: Այ սինքն՝ ա ռանց հիմն  ա կան պար տա-

վո րու թյան առ կա յու թյան (սույն գոր ծով` փո խա ռու թյան), լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյու նը 

(գրա վի պայ մա նա գիր) գո յու թյուն ու նե նալ չի կա րող:

Ինչ վե րա բե րում է վի ճե լի բնա կա րա նում մի նչ օրս Աս յա Դավթ յա նի բնակ վե լու և վ ճա-

րումն  եր կա տա րե լու փաս տե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ փաս տե րը 

բա վա րար չեն վի ճե լի գոր ծար քի շին ծու լի նե լը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:
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Անդ րա դառ նա լով նաև Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց ա ռանց վեր տա ռու թյան 

գրու թյամբ վի ճե լի բնա կա րանն Աս յա Դավթ յա նին վա ճա ռե լու վե րա բեր յալ ստանձ նած 

պար տա վո րու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշված գրու թյան բո վան դա կու թյան հա-

մա կող մա նի վեր լու ծու թյան և գ նա հատ ման արդ յուն քում ար ձա նագ րում է, որ Կա րի նե 

Սի րե կան յա նը նշված գրու թյամբ հետ վա ճառք ի րա կա նաց նե լու իմ պե րա տիվ պար տա-

կա նու թյուն չի ստանձ նել, այլ բնա կա րա նի հետ վա ճառք ի րա կա նաց նե լը բա ցա ռա պես 

պայ մա նա վոր ված է ե ղել նրա ցան կու թյամբ, ին չը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյու նում 

ա ռու վա ճառ քի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում ըն դուն ված վար քա գիծ է: Հետ ևա-

բար, նշված գրու թյամբ ևս չի հիմն  ա վո րում կող մե  րի մի ջև ի րա կա նում գրա վի ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան փաս տը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 306-րդ հոդ վա ծի սխալ մե կ նա բա նու թյան և գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րի սխալ գնա հատ ման արդ յուն քում, ոչ ճիշտ եզ րա հանգ ման է ե կել 

գոր ծար քի շին ծու լի նե լու փաս տի վե րա բեր յալ, հետ ևա բար բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քը հիմ-

նա վոր է:

2) Վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով ան հիմն  է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի երկ րորդ հիմ քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին. 

1. արդ յո՞ք կող մե  րի մի ջև առ կա են ե ղել վար ձա կա լու  թյան ի րա վա հա րա բե րու  թյու ն-

ներ, որ պի սի պայ ման նե րու մ Աս յա Դավթ յա նից 250 ԱՄՆ դո լա րի չա փով ՀՀ դրամ բռնա-

գան ձելն ի րա վա չափ է.

2. արդ յո՞ք սու յն գոր ծով առ կա է ան հիմն  հարս տա ցու մ: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր-

ծի հան գա մանք նե րը, ո րոնք, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի հա մա ձայն, պետք է 

հաս տատ վեն մի այն ո րո շա կի ա պա ցույց նե րով, չեն կա րող հաս տատ վել այլ ա պա ցույց-

նե րով: Այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ չեն գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու հա մար, վե րա բե րե լի չեն, և դա տա րա նը հա-

նում է ա պա ցույց նե րի կազ մի ց: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ դա-

տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տե լու 

դեպ քում պետք է հաշ վի առ նի, թե որ քա նով է այդ ա պա ցույ ցը վե րա բե րե լի և թույ լատ րե-

լի տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման քը հաս տա տե լու կամ մե ր ժե լու հա մար (տե´ս, Ս վետ լա-

նա Ժու  լիկյ  անն ընդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատր յա նի թիվ ԵՄԴ/0232/02/08 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Միա ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ-

րե լիու թյա նը, գտել է, որ դա տա րա նը պետք է վե րոնշ յալ հոդ վա ծը կի րա ռե լիս ցույց տա, 

թե որ հոդ վա ծով է ար գել ված ա պա ցույ ցի նման տե սա կով նման փաս տի հաս տա տու մը 

(տե՛ս, Վար դի թեր Հով հան նիս յանն ընդ դեմ ՀՀ Ա րա րա տի մար զի Ար տա շա տի քա ղա քա-

պե տա րա նի և  այ լոց թիվ ԱՎԴ/0235/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, Աս յա Դավթ յա նից հօ գուտ Կա րի նե Սի րե կան յա նի ամ-

սա կան 250 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  բռնա գանձ ման պա հան ջը բա վա րա րե-

լու հիմ քում դնե լով վի ճե լի բնա կա րա նի գնման և Վա ճա ռող նե րի կող մի ց այն Գ նոր դին 

չհանձ նե լու, Կա րի նե Սի րե կան յա նի` Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից 3.200 ԱՄՆ դո լար ստա նա-

լու փաս տե րը, հաս տատ ված է հա մա րել, որ կող մե  րի մի ջև գոր ծել են վար ձա կա լու թյան 

պայ մա նագ րից ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: Միա ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա-
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նագ րել է, որ Կա րի նե Սի րե կան յա նի` Դա տա րա նին ներ կա յաց րած 1 տար վա վար ձավ ճա-

րի՝ 3.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  հաշ վար կով ստա ցած գու մա րի փաս տը 

վկա յում է, որ 1 ամս վա հաշ վար կով վար ձավ ճա րը կազ մում է 250 ԱՄՆ դո լա րին հա մար-

ժեք ՀՀ դրամ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ 

Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով կող մե  րի մի ջև վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րից 

ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, չի պար զել այն հար ցը, թե ին չով է 

հիմն  ա վոր վում վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, որ ա պա-

ցույ ցով է հիմն  ա վոր վում այն հան գա ման քը, որ կող մե  րի մի ջև առ կա է ե ղել բնա կե լի տա-

րա ծու թյան վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր և վար ձավ ճա րը կազ մե լ է 250 ԱՄՆ դո լար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 606-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար ձա կա լու թյան 

պայ մա նագ րով վար ձա տուն պար տա վոր վում է վճա րի դի մաց վար ձա կա լի ժա մա նա կա-

վոր տի րա պետ մա նը և (կամ) օգ տա գործ մա նը հանձ նել գույք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 610-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա-

ձայն`վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքվում է գրա վոր: Ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու-

թյան պայ մա նա գի րը են թա կա է նո տա րա կան վա վե րաց ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգք րի 298-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` գոր ծար քի 

հա սա րակ գրա վոր ձևը չպահ պա նե լը վե ճի դեպ քում կող մե  րին զրկում է ի հաս-

տա տումն  գոր ծար քի ու նրա պայ ման նե րի` վկա նե րի ցուց մունք ներ վկա յա կո չե լու, 

սա կայն նրանց չի զրկում գրա վոր և  այլ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն-

քից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 450-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն`պայ մա-

նա գի րը գրա վոր ձևով կա րող է կնքվել կող մե  րի ստո րագ րու թյամբ մե կ փաս տա թուղթ 

կազ մե  լու, ինչ պես նաև փոս տա յին, հե ռագ րա յին, հե ռա տի պա յին, հե ռա խո սա յին, է լեկտ-

րո նա յին կամ կա պի այլ մի  ջոց նե րով փաս տաթղ թեր փո խա նա կե լու մի  ջո ցով, ո րոնք հնա-

րա վո րու թյուն են տա լիս ճշգրիտ ո րո շել, որ փաս տա թուղ թը ել նում է պայ մա նագ րի կող-

մի ց:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը վար ձա կա-

լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տի հաս տատ ված լի նե լը պայ մա նա վո րել է 

գրա վոր կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի առ կա յու թյամբ, իսկ ան շարժ գույ-

քի վար ձա կա լու թյան դեպ քում` նաև նո տա րա կան վա վե րաց մամբ: Ընդ ո րում, ան շարժ 

գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի գրա վոր ձևը չպահ պա նե լու դեպ քում կող մե  րը 

զրկված են ի հա վաս տում վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի հիմն  վել վկա նե րի ցուց մունք-

նե րի վրա, բայց զրկված չեն այլ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լուց: Այ սինքն` վար ձա կա լու-

թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տի առ կա յու թյու նը կա րող է հաս տատ վել մի այն 

այդ փաս տը հիմն  ա վո րող վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րով, այն է` օ րեն քին 

հա մա պա տաս խան գրա վոր կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով, այլ ա պա ցույց-

նե րով, ո րոնք ի րենց հա մակ ցու թյան մե ջ գնա հատ ման արդ յուն քում կա րող են վկա յել 

կող մե  րի մի ջև առ կա վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Վ կա նե րի 

ցուց մուն քե րը վե րը նշված փաս տի հաս տատ ված լի նե լու մա սին թույ լատ րե լի ա պա ցույց-

ներ չեն: 

Վե րը նշված վեր լու ծու թյուն նե րի և սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մադ-

րու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծում առ կա 

չէ որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց այն մա սին, որ կող մե  րի մի ջև առ կա են 

ե ղել վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, և  որ վի ճե լի բնա կա րա նի ամ սա կան 

վար ձը կազ մե լ է 250 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ:

Ա վե լին, գոր ծում առ կա` Կա րի նե Սի րե կան յա նի կող մի ց ստո րագր ված փաս տաթղ-

թի ու սումն  ա սիր ման արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա րի նե 

Սի րե կան յա նի` Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից 3.200 ԱՄՆ դո լար ստա նա լու փաս տը, չի կա րող 

դիտ վել որ պես Աս յա Դավթ յա նի և Կա րի նե Սի րե կան յա նի մի ջև առ կա վար ձա կա լու թյան 

պայ մա նագ րի պայ ման նե րը կա տա րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն:
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Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 16.08.2012 թվա կա նի օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած թիվ ԵԱԴԴ/0010/01/12 ո րոշ մա նը, ա պա դրա նում բո վան դակ վող 

տե ղե կու թյուն նե րը ևս բա վա րար չեն կող մե  րի մի ջև վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե-

րու թյան առ կա յու թյու նը հաս տատ ված հա մա րե լու հա մար:

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նի կող մի ց վի ճե լի բնա-

կա րա նի ամ սա կան վար ձը 250 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ հաս տատ ված հա մա-

րե լը և  այն սկսած 11.07.2011 թվա կա նից Աս յա Դավթ յա նից հօ գուտ Կա րի նե Սի րե կան յա նի 

բռնա գան ձե լը ի րա վա չափ չէ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ հիմն  ա վոր չէ վճռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կը, որ Դա տա րա նի կող մի ց ճիշտ է հաշ-

վարկ վել նաև ան հիմն  հարս տաց ման հետ ևան քով վճար ման են թա կա գու մա րը` ամ սա-

կան 250 ԱՄՆ դո լա րի չա փով:

Ա վե լին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1092-րդ հոդ վա ծին 1-ին կե տի հիմ քով`ան հիմն  հարս տաց ման առ կա յու թյունն 

ինք նին բա ցա ռում է վար ձա կա լու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը և 

դ րա նից բխող ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-րդ հոդ վա ծին 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, ով 

ա ռանց օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի ու րիշ 

ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին ձեռք է բե րել գույք կամ խնա յել է այն (ձեռք բե րո ղը), պար տա-

վոր է տու ժո ղին վե րա դարձ նել ան հիմն  ձեռք բե րած կամ խնա յած գույ քը (ան հիմն  հարս-

տա ցու մը), բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 1099-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1093-րդ հոդ վա ծին 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե այլ 

բան նա խա տես ված չէ նույն օ րենսգր քով, այլ օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով 

և չի բխում հա մա պա տաս խան հա րա բե րու թյուն նե րի էու թյու նից, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 61-րդ գլ խում նա խա տես ված կա նոն նե րը են թա կա են կի րառ ման նաև`

1) ան վա վեր գոր ծար քով կա տար վա ծը վե րա դարձ նե լու պա հանջ նե րի նկատ մամբ.

2) սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց իր գույքն ա պօ րի նի տի րա պե տո ղից հետ ստա-

նա լու պա հանջ նե րի նկատ մամբ.

3) պար տա վո րու թյան մե կ կող մի ` մյու սից այդ պար տա վո րու թյան կա պակ ցու թյամբ 

կա տար վա ծը վե րա դարձ նե լու պա հանջ նե րի նկատ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1095-րդ հոդ վա ծին 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ան ձը, 

ով ժա մա նա կա վո րա պես ան հիմն  օգտ վել է ու րի շի գույ քից` ա ռանց այն ձեռք բե րե լու 

մտադ րու թյան, կամ ու րի շի ծա ռա յու թյուն նե րից, պետք է տու ժո ղին վե րա դարձ նի այն, 

ին չը խնա յել է` այն վայ րում գո յու թյուն ու նե ցող գնով, որ տեղ դա կա տար վել է:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 26.02.2009 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ-

րի 2.1-ին կե տով Վա ճա ռող նե րը` Աս յա Դավթ յա նը, Մար գա րի տա Խա չատր յա նը, Լիա նա 

( Լիան նա) Բաղ դա սար յա նը, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նը պար տա վոր վել են պայ մա նա-

գի րը ստո րագ րե լու օր վա նից 240 օր վա ըն թաց քում հանձ ման-ըն դուն ման ակ տով 

Գ նոր դին` Կա րի նե Սի րե կան յա նին փո խան ցել Եր ևան քա ղա քի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 

73ա շեն քի 71-րդ հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նը: Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ Վա ճա ռող նե րը մի նչ օրս չեն կա տա րել ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի 

պայ մա նագ րի 2.1-ին կե տով սահ ման ված ի րենց պար տա վո րու թյու նը, որ պի սի պայ ման-

նե րում նրանք Եր ևան Եր ևան քա ղա քի Նար- Դո սի փո ղո ցի թիվ 73ա շեն քի 71-րդ հաս-

ցեում գտնվող բնա կա րա նը տի րա պե տում են ա պօ րի նի: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայց վոր ներն ա ռանց 

որ ևէ օ րի նա կան հիմ քի պայ մա նագ րի 2.1-ին կե տով սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց 

հե տո շա րու նա կե լով բնակ վել Կա րի նե Սի րե կան յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

պատ կա նող վի ճե լի բնա կա րա նում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-րդ հոդ վա ծին 

1-ին կե տի, 1093-րդ հոդ վա ծին 1-ին կե տի 2-րդ  են թա կե տի հիմ քով Կա րի նե Սի րե կան-

յա նի (տու ժո ղի) հաշ վին խնա յել են ի րենց գույ քը (դրա մա կան մի  ջոց նե րը), հետ ևա բար 

պար տա վոր են նրան վե րա դարձ նել ան հիմն  խնա յած գույ քը (ան հիմն  հարս տա ցու մը) այն 

վայ րում գո յու թյուն ու նե ցող գնով, որ տեղ դա կա տար վել է:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե-

րում որ պես գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաստ չի մատ նանշ վել ան-

հիմն  խնա յած գու մա րի հաշ վարկ ման հիմ քը և  այդ գու մա րի չա փը, գտնում է, որ գործն` 

ան հիմն  հարս տաց ման հետ ևան քով խնայ ված գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա-

սով, են թա կա է նոր քննու թյան` վե րոնշ յալ հան գա մանք նե րը պար զե լու հա մար, հետ ևա-

բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն  այդ մա սով պետք է թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-

նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը 

հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու-

նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 

ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը բա ցա կա յում է։

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 

գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է`հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն`դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վոր նե րի պա հան ջը 

26.02.2009 թվա կա նին կնքված բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր 

ճա նա չելն է և  որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք` գրա վի պայ մա նագ րով նա խա տես ված 

կա նոն նե րը կի րա ռելն է:
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Հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վոր Կա րի նե Սի րե կան յա նի պա հանջն է վի ճե լի բնա կա-

րա նից Աս յա Դավթ յա նին, Մար գա րի տա Խա չատր յա նին, Ար մե ն, Լիա նա և Լու սի նե Բաղ-

դա սար յան նե րին վտա րել, և ն րան ցից որ պես ան հիմն  հարս տա ցում` ամ սա կան 250 ԱՍՆ 

դո լա րին հա մար ժեք վար ձավ ճար բռնա գան ձել` սկսած 26.02.2010 թվա կա նից մի նչև սույն 

գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի վերջ նա կան կա տար ման պա հը:

Սույն գոր ծով հայց վոր նե րը հայ ցա դի մու մի  հա մար վճա րել են 8.000 ՀՀ դրամ պե-

տա կան տուր քի գու մար (hա տոր 1-ին, գ.թ. 3), իսկ հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վո րը վճա րել 

է 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 66): Դա տա րա նի վճռով 

հայ ցը մե րժ վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն:

Հայց վոր նե րը, դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լով, վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա-

յաց րել են << Պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու վե րա բեր յալ>> մի ջ նոր դու թյուն 

(hա տոր 2-րդ, գ.թ. 39), ո րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի << Պե տա կան 

տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին>> 

07.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ բա վա րար վել է: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 22.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Աս յա Դավթ յա նի, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի, Մար-

գա րի տա Խա չատր յա նի, Լիա նա Բաղ դա սար յա նի, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նի վե րաքն նիչ 

բո ղո քը բա վա րար վել է` բե կան վել է Դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի վճի ռը, և գործն 

ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վոր Կա րի նե Սի րե կան յա նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո-

շու մը բո ղո քար կե լով` վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար վել է 30.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 

տուր քի գու մար: Կա րի նե Սի րե կան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա-

ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի <<Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին>> 

ո րոշ մամբ ըն դուն վել է վա րույթ:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշվա ծը և ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո-

ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կիո րեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն 

գոր ծով հայց վոր ներ Աս յա Դավթ յա նից, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից, Մար գա րի տա Խա-

չատր յա նից, Լիա նա Բաղ դա սար յա նից, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու-

ջե են թա կա է բռնա գանձ ման 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա-

խա տես ված և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, 

ինչ պես նաև հայց վոր ներ Աս յա Դավթ յա նից, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից, Մար գա րի տա 

Խա չատր յա նից, Լիա նա Բաղ դա սար յա նից, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Կա րի նե 

Սի րե կան յա նի են թա կա է բռնա գանձ ման 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուրք:

Միա ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, որ ան հիմն  հարս տաց ման հետ ևան քով խնայ-

ված գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սով գործն են թա կա է նոր քննու թյան՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին պետք 

է անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ժա մա նակ: 

Ել նե լով վե րոգր յա 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 լ րա ցումն  եր 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 

240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 22.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը` հայ ցի մա սով և հա կընդ դեմ հայ ցի՝ 

վտար ման պա հան ջի մա սով գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու մա սե րը, և  այդ մա սե րով 

օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևան քա ղա քի Ա ջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի վճռին:
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Ո րո շու մը` հա կընդ դեմ հայ ցի` ան հիմն  հարս տաց ման գու մա րի բռնա գանձ ման պա-

հան ջի մա սով գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

2. Աս յա Դավթ յա նից, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից, Մար գա րի տա Խա չատր յա նից, Լիա-

նա Բաղ դա սար յա նից, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե-

տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա-

տես ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի << Պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հե տաձ գե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին>> 07.04.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Աս յա Դավթ յա նից, Ար մե ն Բաղ դա սար յա նից, Մար գա րի տա Խա չատր յա նից, Լիա նա 

Բաղ դա սար յա նից, Լու սի նե Բաղ դա սար յա նից հօ գուտ Կա րի նե Սի րե կան յա նի հա մա պար-

տու թյան կար գով բռնա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ան հիմն  հարս տաց ման գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սով դա տա կան ծախ-

սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3.  Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և  են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1013/02/13

դատարանի որոշում  2015թ. 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1013/02/13
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Ն. Բարսեղյ ան
Ս. Միքայելյ ան
Հ. Ենոքյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և 

վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվականի հուլիսի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով << Համխ  աչ>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) 

ներ կա յա ցու ցիչ Ա րա յիկ Ալ վանդ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Նել լի Հա կոբ յա նի, Ոս տան և 

Ար թուր Գ ևորգ յան նե րի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` 13.08.2010 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ-

քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե 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՝ Նել լի Հա կոբ յա նը, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րը պա հան-

ջել են 13.08.2010 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 4.1 

կե տը փո փո խել և վար ձավ ճար սահ մա նել ամ սա կան 600.000 ՀՀ դրամ:

11.08.2014 թվա կա նին Նել լի Հա կոբ յա նը, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րը ներ կա-

յաց րել են հայ ցի հիմքն ու ա ռար կան փո փո խե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն, ո րով պա հան-

ջել են ան վա վեր ճա նա չել ի րենց և Ըն կե րու թյան մի ջև 13.08.2010 թվա կա նին կնքված 

ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ներ սիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.09.2014 թվա կա-

նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

26.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա-

նի 16.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ։
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նել լի Հա կոբ յա նի, Ոս տան և Ար թուր 

Գ ևորգ յան նե րի ներ կա յա ցու ցի չը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ 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:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, օբ յեկ-

տիվ և լ րիվ հե տա զո տում, այ լա պես կհան գեր այն եզ րա կա ցու թյան, որ Նել լի Հա կոբ-

յա նը, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան ներն առ կա պայ ման նե րով գի տակ ցա բար են կնքել 

վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր, չեն ու նե ցել որ ևէ կաշ կանդ վա ծու թյուն ի րենց սե փա-

կան տա րած քը ցան կա ցած գնով վար ձա կա լու թյան տրա մադ րե լու հար ցում, հետ ևա բար 

ան հիմն  են այն պնդումն  ե րը, թե գոր ծար քը կնքվել է մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ հայց վոր կող մի  այն փաս տար կը, որ 

կող մե  րի մի ջև ե ղել է նախ նա կան հա մա ձայ նու թյուն, որ վար ձավ ճա րի գու մա րը տա-

րի նե րի ըն թաց քում պետք է ա ճի շու կա յա կան գնե րին հա մա պա տաս խան, ա ռար կա յա-

զուրկ է: Ա վե լին, կող մե  րի մի ջև երբ ևէ որ ևէ բա նա վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյուն չի ե ղել 

պայ մա նագ րի փո փոխ ման վե րա բեր յալ, հա կա ռակ դեպ քում` այդ պի սի փո փո խու թյուն-

ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ դրույթ նե րը ժա մա նա կին կար տա ցոլ վեին վար ձա կա լու թյան 

պայ մա նագ րում: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ վի ճե լի գոր ծար քը չի 

ար տա հայ տում կող մե  րի ի րա կան կամ քը, ա վե լին՝ պա տաս խա նո ղը, իր վար քագ ծով 

խախ տե լով Նել լի Հա կոբ յա նի, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րի ի րա վունք նե րը, վեր ջին-

նե րիս դրել է ծանր ֆի նան սա կան դրու թյան մե ջ` զրկե լով բա վա րար կեն սա պայ ման ներ 

ու նե նա լու ի րա վուն քից: Հայց վոր նե րը, կնքե լով ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ-

մա նա գիր, նպա տակ են ու նե ցել ստա նալ ա վե լի բարձր ե կա մուտ, ո րով կկա րո ղա նան 

վա րել բա րե կե ցիկ կյ անք, սա կայն պա տաս խա նո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում 

զրկվել են ի րենց հիմն  ա կան ե կամ տի աղբ յու րից: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝

1. Նել լի Հա կոբ յա նի, Ոս տան, Ար թուր Գ ևորգ յան նե րի և Ըն կե րու թյան մի ջև նո տա-

րա կան վա վե րաց մամբ 13.08.2010 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան 

պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Նել լի Հա կոբ յա նը, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րը սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող Եր ևա նի Խանջ յան փո ղո ցի 33-րդ շեն քի թիվ 2 

տա րած քը և հո ղա տա րած քը 10 տա րի ժամկ  ե տով, ամ սա կան 85.000 ՀՀ դրամ վար ձավ-

ճա րով հանձ նել են Ըն կե րու թյան ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մա նը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

2. Սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց այն մա սին, 

որ հե տա գա յում կող մե  րի մի ջև կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով սահ ման ված 

վար ձավ ճա րի չա փը փո փոխ վե լու է: 
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4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծար քի ան վա վե-

րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 

նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո-

րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ 

բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման, դրա արդ յուն քում նաև՝ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ 

դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա-

վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։ 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ էա կան նշա նա կու  թյու ն 

ու  նե ցող մո լո րու  թյան ազ դե ցու  թյան տակ կնքված գոր ծար քի ա ռանձ նա հատ կու  թյու ն նե-

րին, այն ան վա վեր ճա նա չե լու  ի րա վա կան հիմ քե րին` վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով 

նախ կի նու մ ար տա հայ տած իր դիր քո րո շու  մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր ծարք նե րը քա ղա-

քա ցի նե րի և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ուղղ ված են 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 

կամ դրանց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 290-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարք-

նե րը կա րող են լի նել երկ կողմ կամ բազ մա կողմ (պայ մա նա գիր), ինչ պես նաև` մի ա կողմ: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար անհ րա ժեշտ է եր-

կու կող մի  (երկ կողմ գոր ծարք) կամ ե րեք ու ա վե լի կող մե  րի (բազ մա կողմ գոր ծարք) հա-

մա ձայ նեց ված կամ քի ար տա հայ տու թյու նը:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ յու րա քանչ յուր գոր-

ծարք (պայ մա նա գիր) նախ ևա ռաջ կա մա յին ակտ է, որն ուղղ ված է ո րո շա կի ի րա վա կան 

հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լուն: Գոր ծար քի կնքման հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու-

նեն «կամք» և «կա մա հայտ նու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում բա ցա հայ տել նշված հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը: 

« Կամ քը» ան ձի ներ քին ցան կու թյունն է, պա հան ջը, ձգտու մը, մտադ րու թյու նը, դի տա վո-

րու թյու նը, հա մա ձայ նու թյու նը: « Կա մա հայտ նու թյու նը» կամ քի ար տա հայտ ման ար տա քին 

ձևն  է, մի  ջո ցը, ե ղա նա կը: Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծարքն այն կնքած ան ձանց ներ քին կամ քի 

և  ար տա քին կա մա հայտ նու թյան հա մակ ցու թյունն է: Ընդ ո րում, օ րեն քով նա խա տես-

ված դեպ քե րում կնքված գոր ծար քում կամ քի և կա մա հայտ նու թյան ան հա մա պա տաս խա-

նու թյու նը կա րող է հան գեց նել այդ գոր ծար քի ան վա վե րու թյա նը: Այդ պի սի ան հա մա պա-

տաս խա նու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ինչ պես գոր ծար քը կնքած ան ձանց 

անձ նա կան հատ կա նիշ նե րով, այն պես էլ ար տա քին ներ գոր ծու թյան ազ դե ցու թյամբ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, մաս նա վո րա-

պես, նկա տի ու նե նա լով, որ վի ճարկ վող գոր ծար քի ան վա վե րու թյան պա հան ջի հիմ քում 

վկա յա կոչ ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րումն  ե-

րը` 

- ի՞նչ է մո լո րու թյու նը
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- արդ յո՞ք գոր ծար քը ցան կա ցած մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված լի նելն 

ինք նին բա վա րար է գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 312-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծար քը դա տա րա նով 

կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան ներ քո գոր ծած կող մի  հայ ցով:

 Էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծար քի բնույ թի կամ դրա ա ռար կա յի այն պի սի 

հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու թյու նը, ո րոնք զգա լիո րեն պա կա սեց նում են այն 

ըստ նշա նա կու թյան օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Գոր ծար քի շար ժա ռիթ նե րի 

վե րա բեր յալ մո լո րու թյունն էա կան նշա նա կու թյուն չու նի: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով վե-

րը նշված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, գտել է, որ էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո-

րու թյունն առ կա է, երբ կնքված գոր ծար քը չի ար տա հայ տում կող մե  րի ի րա կան կամ քը, 

չի կա րող հան գեց նել այն ի րա վա կան հետ ևանք նե րին, ո րոնք նրանք ի նկա տի են 

ու նե ցել գոր ծար քի կնքման պա հին: Էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծար քի բնույ թի, 

մաս նա վո րա պես` գոր ծար քի էու թյան, դրա հետ ևանք նե րի, կող մե  րի հա րա բե րու թյուն նե-

րի բո վան դա կու թյան վե րա բեր յալ մո լո րու թյու նը: Գոր ծար քի ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի 

վե րա բեր յալ մո լո րու թյու նը նշա նա կում է, որ կող մե  րը կամ նրան ցից մե  կը նկա տի է ու-

նե ցել ոչ այն ա ռար կան, ո րին վե րա բե րում է կնքված գոր ծար քը, այլ իր հատ կա նիշ նե րով 

տար բեր վող մե կ այլ ա ռար կա (տե՛ս, Գ ևորգ Զու  րու ն յանն ընդ դեմ Դա վիթ Քի թապսզյ  ա նի, 

Վա րազ դատ Ե ղո յա նի թիվ ԵՔԴ/0724/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 18.09.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով նշված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ մո լո րու թյու նը գոր ծարք կնքած կող մի  կամ քի շե ղումն  է 

(կամ քի խե ղաթ յու րու մը) կամ շեղ ման արդ յունքն է, որն ու նի ո րո շիչ ազ դե ցու թյուն գոր-

ծար քի կնքման և (կամ) դրա կնքման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա-

մանք նե րի վրա: Այն, որ պես կա նոն, հիմն  ված է սխալ են թադ րու թյան (պատ կե րաց ման) 

վրա: Մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծար քում կող մի  կամ քը հա մա պա-

տաս խա նում է նրա կա մա հայտ նու թյա նը, սա կայն այն ձևա վոր վում է գոր ծար քի կնքման 

հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի սխալ պատ կե րաց ման արդ յուն քում, 

ո րոնք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել տար բեր հան գա մանք նե րով (օ րի նակ` ա նու-

շադ րու թյու նը, կրթու թյան ոչ բա վա րար մա կար դա կը, գոր ծար քի ա ռար կա յի կամ գոր-

ծար քի այլ պայ ման նե րի մա սին անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյան բա ցա կա յու թյու նը կամ դրա 

ոչ բա վա րար կամ թե րի լի նե լը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ մո լո րու թյան ազ դե ցու-

թյան տակ կնքված գոր ծար քը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մի այն այն դեպ քում, երբ 

մո լո րու  թյու նն էա կան է: Մո լո րու թյան էա կան կամ ոչ էա կան բնույ թը դա տա րա նը յու-

րա քանչ յուր դեպ քում պար զում է՝ ել նե լով գոր ծի կոնկ րետ հան գա մանք նե րից և  այն ի րո-

ղու թյու նից, թե որ քա նով է մո լո րու թյու նը նշա նա կա լից, զգա լի գոր ծար քի տվյ ալ մաս-

նակ ցի հա մար: Ընդ ո րում, էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյու նը պետք է առ կա 

լի նի գոր ծար քի կնքման պա հին, այլ ոչ թե ծա գի գոր ծար քը (պայ մա նա գի րը) կնքե լուց 

հե տո ո րոշ ժա մա նակ անց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ փաս տում է, որ օ րենս դի րը որ պես գոր ծարքն 

ան վա վեր ճա նա չե լու հիմք դի տել է գոր ծար քի բնու յ թի կամ դրա ա ռար կա յի վե րա բեր յալ 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյու նը: Մինչ դեռ գոր ծար քի շար ժա ռիթ նե րի վե-

րա բեր յալ մո լո րու թյունն էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ չի կա րող: 

Գոր ծար քի բնու յ թի վե րա բեր յալ մո լո րու  թյու  նը. Գոր ծար քի բնույ թը տվյ ալ գոր-

ծար քի մի  շարք հատ կա նիշ նե րի (պայ ման նե րի) հա մակ ցու թյունն է, ո րը հնա րա վո րու-

թյուն է տա լիս տար բե րել մե կ գոր ծար քը մե կ այլ գոր ծար քից: Այ սինքն`գոր ծար քի բնույ թը, 

ըստ էու թյան, գոր ծար քի տե սակն է: Գոր ծար քի բնույ թի վե րա բեր յալ մո լո րու թյունն առ կա 

է այն դեպ քում, երբ կող մը, ո րը գոր ծել է մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ, ի վեր ջո չի 

հա սել այն նպա տա կի ի րա կա նաց մա նը, ո րին ուղղ ված է ե ղել նրա կամ քը և  ո րը նկա տի 
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է ու նե ցել գոր ծար քը կնքե լիս: Այլ կերպ ա սած՝ գոր ծար քը կնքած կող մե  րից մե  կի կամ քը 

(ցան կու թյու նը) ուղղ ված է ե ղել ո րո շա կի գոր ծար քի կնքմա նը, օ րի նակ` պա հատ վու թյան 

պայ մա նագ րի կնքմա նը, մի նչ դեռ գտնվե լով մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ՝ կնքել է 

մե կ այլ գոր ծարք, օ րի նակ`վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր: 

Գոր ծար քի ա ռար կա յի այն պի սի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու  թյու -

նը, ո րոնք զգա լիո րեն պա կա սեց նու մ են այն ըստ նշա նա կու  թյան օգ տա գոր ծե լու  

հնա րա վո րու  թյու ն նե րը. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հարկ է հա մա րում նշել, 

որ գոր ծար քի ա ռար կա կա րող են լի նել ինչ պես նյու թա կան ա ռար կա նե րը (օ րի նակ, 

ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի դեպ քում` ո րո շա կի ապ րան քը, ան շարժ գույ քը), այն պես էլ 

ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը (օ րի նակ, ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ-

մա նագ րի դեպ քում` ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լը, կա պա լի պայ մա նագ րի դեպ քում` 

հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը): Հետ ևա բար գոր ծար քի ա ռար կա յի 

հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու թյունն առ կա է ոչ մի այն այն դեպ քում, երբ գոր-

ծար քի ա ռար կան իր է, այլ նաև այն դեպ քում, երբ այն ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն է:

Գոր ծար քի ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու թյու նը դրսևոր վում է այն 

դեպ քում, երբ կնքված գոր ծար քի ա ռար կան չի հա մա պա տաս խա նում այն հատ կա նիշ-

նե րին, ո րը կող մը նկա տի է ու նե ցել ի սկզբա նե նման գոր ծարք կնքե լիս: Միա ժա մա նակ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ գոր ծար քի ա ռար կա յի հատ կա նիշ-

նե րի վե րա բեր յալ մո լո րու թյունն անհ րա ժեշտ է տար բե րել այն ի րա վի ճա կից, երբ պայ-

մա նագ րի կող մը թույլ է տա լիս պայ մա նագ րի ա ռար կա յի ո րա կի պայ մա նին ներ կա յաց-

վող խախ տում, օ րի նակ` ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րով վա ճառ վել է ոչ պատ շաճ ո րա կի 

ապ րանք (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 472-րդ, 485-րդ, 486-րդ հոդ ված ներ), կա պա-

լի պայ մա նագ րով կա տար ված աշ խա տանք նե րը պատ շաճ ո րա կի չեն (ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 718-րդ, 719-րդ, 721-րդ հոդ ված ներ): Նշ ված դեպ քե րը հան գեց նում են 

այլ ի րա վա կան հետ ևանք նե րի (օ րի նակ՝ պայ մա նագ րի լուծ ման, պայ մա նագ րի գնի վե-

րա նայ ման և  այլն):

Էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծար-

քը (պայ մա նա գի րը) կա րող է վի ճարկ վել մի այն այդ գոր ծար քի (պայ մա նագ րի) կողմ 

հան դի սա ցող ան ձի կող մի ց: Ն ման սահ մա նա փա կու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան-

գա ման քով, որ մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծար քի դեպ քում կող մի  կամ-

քի խե ղաթ յուր ման փաս տի առ կա յու թյան մա սին օբ յեկ տի վո րեն կա րող է փաս տար կել 

մի այն այն ան ձը, ով գտնվել է էա կան մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան ներ քո:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 

նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու-

նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են գրա վոր և  ի րե ղեն 

ա պա ցույց նե րով, փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով, վկա նե րի ցուց մունք նե րով, 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 

փաս տե րը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 

ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ-

քին հա մոզ մամբ։

Նշ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման 

վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ։
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Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման-

քը, որ ըստ վկա յի ցուց մուն քի` Ըն կե րու թյու նը պայ մա նագ րով նշված վար ձավ ճա րի գի նը 

պետք է վճա րեր մոտ եր կու տա րի, իսկ հե տա գա յում վար ձավ ճա րի չա փը պետք է բարձ-

րա նար շու կա յա կան ար ժե քին հա մա պա տաս խան: Հետ ևա բար 13.08.2010 թվա կա նին 

կնքված ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը կնքվել է մո լո րու թյան ազ դե-

ցու թյան տակ, ին չը հիմք է պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի 16.09.2014 

թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ << Դա տա րանն 

ի րա վա ցիո րեն հան գել է հետ ևու թյան, որ 13.08.2010 թվա կա նին կնքված վար ձա կա լու-

թյան պայ մա նա գի րը կնքվել է մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ` ար ձա նագ րե լով, որ 

հայց վո րի պա հան ջը հիմն  ա վոր է և  են թա կա բա վա րար ման>>:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

13.08.2010 թվա կա նին կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րով Նել լի Հա կոբ յա-

նը, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րենց պատ կա նող 

Եր ևա նի Խանջ յան փո ղո ցի 33-րդ շեն քի թիվ 2 տա րած քը և հո ղա տա րած քը 10 տա րի 

ժամկ  ե տով, ամ սա կան 85.000 ՀՀ դրամ վար ձավ ճա րով հանձ նել են Ըն կե րու թյան 

ժա մա նա կա վոր տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մա նը: Հայց վոր նե րը, որ պես էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ կնքված գոր ծարք, 13.08.2010 

թվա կա նին կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գի րը վի ճար կել են այն հիմ քով, որ 

ըստ կող մե  րի մի ջև ե ղած պայ մա նա վոր վա ծու թյան՝ վար ձավ ճա րի չա փը պայ մա նա գի րը 

կնքե լուց հե տո ո րոշ ժա մա նակ անց պետք է ա վե լա նար, մի նչ դեռ պա տաս խա նող կող մը 

այդ պար տա վո րու թյու նը չի կա տա րում: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայց վոր նե րը որ-

ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույ ցով չեն հիմն  ա վո րել, որ 13.08.2010 թվա կա նին 

կնքված վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ի րենց կող մի ց կնքվել է էա կան մո լո րու թյան 

ազ դե ցու թյան ներ քո: Ա վե լին, 13.08.2010 թվա կա նի վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 

կնքման պա հին հայց վոր նե րը գոր ծար քի բնույ թի կամ դրա ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե-

րի վե րա բեր յալ էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող մո լո րու թյան ազ դե ցու թյան տակ չեն 

գտնվել, քա նի որ հստակ գի տակ ցել են, որ կնքում են 85.000 ՀՀ դրամ վար ձավ ճա րով 

ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիր` պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյան ողջ ժամ-

կե տի հա մար: Այ սինքն` կնքված գոր ծարքն ար տա հայ տել է հայց վոր նե րի ի րա կան կամ քը, 

հան գեց րել է այն ի րա վա կան հետ ևանք նե րին, ո րոնք նրանք ի նկա տի են ու նե ցել գոր-

ծար քի կնքման պա հին: 

Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը կի րառ ման են թա կա նյու թաի րա վա կան նոր մի  

սխալ մե կ նա բա նու թյան հիմ քով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի սխալ գնա հատ ման արդ-

յուն քում սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու  թյամբ հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

նշված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

կե տի 4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-

խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
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յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա-

ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը 

հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա-

կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է`հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման արդ յուն քում 

ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է փո փոխ ման, այն է` Նել լի Հա կոբ-

յա նի, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րի հայ ցը՝ մե րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք 

ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տը, գտնում է, որ Նել լի Հա կոբ յա նից, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րից հա մա պար տու-

թյան կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

վե րաքն նիչ բո ղո քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-

ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել՝ Նել լի Հա կոբ յա նի, Ոս տան և Ար-

թուր Գ ևորգ յան նե րի հայցն ընդ դեմ << Համխ  աչ>> ՍՊԸ-ի` 13.08.2010 թվա կա նին կնքված 

ան շարժ գույ քի վար ձա կա լու թյան պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա-

սին, մե ր ժել: 

2. Նել լի Հա կոբ յա նից, Ոս տան և Ար թուր Գ ևորգ յան նե րից հա մա պար տու թյան կար-

գով հօ գուտ << Համխ  աչ>> ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո-



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

59

քի և 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0435/02/13 

դատարանի որոշում   2015թ. 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0435/02/13
Նախագահող դատավոր`

Դատավորներ`

Ն. Բարսեղյ ան

Ս. Միքայելյ ան

Ի. Վարդանյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

  

  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Վա հագն Կապ լան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Շիր-

վան զա դե Վար դան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 

14.10.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Վա հագն Կապ լան յա նի ընդ 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), երկ րորդ պա տաս խա նող ՀՀ ֆի նանս նե րի 

նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն), եր րորդ ան ձինք Օլյ  ա Կո զա ևա յի, Տիգ-

րան Մա տին յա նի` գու մա րի բռնա գանձ ման 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՝ Վա հագն Կապ լան յա նը պա հան ջել է Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ 

ի րեն բռնա գան ձել 9.380.000 ՀՀ դրամ: 

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 13.08.2013 թվա կա նի ար-

ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ գոր ծով երկ րորդ պա տաս խա նող է ներգ րավ վել ՀՀ ֆի նանս նե-

րի նա խա րա րու թյու նը:

ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Վ. Հովն  ան յան) 

(այ սու հետ` Դա տա րան) 30.06.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է և Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյու նից` ի դեմս ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան, հօ գուտ Վա հագն 

Կապ լան յա նի բռնա գանձ վել է 9.430.000 ՀՀ դրամ, ո րից 9.380.000 ՀՀ դրա մը` որ պես գոր-
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ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևան քով վե րա դարձ ման են թա կա գու մար, 50.000 ՀՀ դրա մը` 

որ պես փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մար: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

14.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա-

տա րա նի 30.06.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Վա հագն Կապ լան յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։ 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 14-րդ, 303-րդ, 

304-րդ, 345-րդ հոդ ված նե րը, «Հ րա պա րա կա յին սա կար կու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

34-րդ, 35-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 14-րդ, 51-

րդ, 132-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի 26.09.2012 թվա կա նի վճռի հա-

մա ձայն` 17.02.2014 թվա կա նին կա տար ված հար կա դիր ա ճուր դը և դ րա հի ման վրա Ծա-

ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև 17.04.2004 թվա կա նին կնքված ա ռու վա ճառ քի 

պայ մա նա գի րը ճա նաչ վել են ան վա վեր, իսկ Վա հագն Կապ լան յա նի կող մի ց վճար ված 

9.380.000 ՀՀ դրա մը, ո րը կազ մում է այդ պայ մա նագ րի գի նը, չի վե րա դարձ վել վեր ջի-

նիս: Մինչ դեռ այդ գու մա րը են թա կա է վե րա դարձ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

կող մի ց, քա նի որ թիվ 03-2396 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.12.2003 թվա կա նի վճռի հար կա դիր կա տար ման ըն թաց քում 

Ծա ռա յու թյու նը հան դես է ե կել որ պես պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն՝ ի րա կա նաց նե լով 

ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ իր վրա դրված՝ դա տա կան ակ տը կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ թիվ 03-2396 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.12.2003 թվա կա նի 

վճռի հար կա դիր կա տար ման շրջա նակ նե րում որ պես պա հան ջա տեր հան դես ե կած Սամ-

վել Աբ գար յա նը չի կա րող կրել Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև 17.04.2004 

թվա կա նին կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նաչ վե լու արդ յուն քում 

այդ պայ մա նագ րի գի նը կազ մող գու մա րը Վա հագն Կապ լան յա նին վե րա դարձ նե լու 

պար տա կա նու թյու նը, քա նի որ Սամ վել Աբ գար յանն այդ պայ մա նագ րի կողմ չի հան դի-

սա նում:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 14.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 

30.06.2014 թվա կա նի վճռին:

2.2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Սույն գոր ծով Ծա ռա յու թյու նը հան դի սա նում է ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող, քա նի 

որ վեր ջինս գոր ծել է ի շահ պա հան ջա տի րոջ` Սամ վել Աբ գար յա նի, ո րը, որ պես թիվ 06-

88/04 կա տա րո ղա կան վա րույ թով պա հան ջա տեր, ստա ցել է Վա հագն Կապ լան յա նի կող-

մի ց ներ կա յաց ված հայ ցով պա հանջ վող գու մա րը: Հետ ևա բար Վա հագն Կապ լան յա նը 

պետք է իր պա հանջն ուղ ղի ոչ թե դա տա կան ակ տը կա տա րող մարմն  ին, ո րը վի ճարկ-

վող գու մա րը չի ստա ցել, այլ Սամ վել Աբ գար յա նին` որ պես ան հիմն  հարս տա ցո ղի, իսկ 

վեր ջի նիս պա հանջ նե րը պետք է բա վա րար վեն «Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32.3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սին հա մա պա տաս խան նոր կազ մա կերպ-

ված ա ճուր դով:

Բա ցի այդ, Ծա ռա յու թյու նը մի  ջոց ներ է ձեռ նար կել Վա հագն Կապ լան յա նի գու մա րը 
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հետ վե րա դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ, մաս նա վո րա պես` Ծա ռա յու թյու նը հայց է ներ կա յաց-

րել ընդ դեմ Սամ վել Աբ գար յա նի և թիվ ԼԴ/0562/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ-

նե րում թիվ 06-88/04 կա տա րո ղա կան վա րույ թով պա հան ջա տեր Սամ վել Աբ գար յա նից 

պա հան ջել է հետ վե րա դարձ նել ան վա վեր ճա նաչ ված ա ճուր դի հետ ևան քով ստաց ված 

գու մա րը` այն Վա հագն Կապ լան յա նին հանձ նե լու նպա տա կով: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը՝

1. Թիվ 03-2396 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի 18.12.2003 թվա կա նի վճռով Սամ վել Աբ գար յա նի հայցն ընդ դեմ 

Մել սիկ Այ վազյ  ա նի, Սու րեն Մով սիս յա նի` գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին, բա-

վա րար վել է. վճռվել է` Մել սիկ Այ վազյ  ա նից հօ գուտ Սամ վել Աբ գար յա նի բռնա գան ձել 

15.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես պայ մա նագ րով նա խա տես ված գու-

մար, և 300 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` որ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում 

վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, իսկ գու մա րի բռնա գան ձու մը տա րա ծել Վա նա-

ձո րի Կ նուն յանց փո ղո ցի թիվ 49ա հաս ցեում գտնվող գրա վադր ված տան վրա (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 73-74):

2. 09.01.2004 թվա կա նին թիվ 03-2396 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց տրա մադր վել է կա տա րո ղա կան թերթ 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 60):

3. Ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զա յին բաժ նի Վա նա ձո րի բա ժան մուն քի հար կա դիր 

կա տա րող Տիգ րան Մա տին յա նի «Ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր ա ճուր դով ի րաց նե-

լու մա սին» 04.02.2004 թվա կա նի ո րոշ մամբ ո րոշ վել է 17.02.2004 թվա կա նին կա յա նա լիք 

ա ճուր դով հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մի  ջո ցով հար կա դիր վա ճա ռել պար տա-

պան Սու րեն Մով սիս յա նին պատ կա նող Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեի բնա կե լի 

տու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56):

4. Ա ճուր դի մաս նակ ցու թյան 16.02.2004 թվա կա նի հայ տի հա մա ձայն` Վա հագն 

Կապ լան յա նը ներ կա յաց րել է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեի տու նը գնե լու 

հայտ և պար տա վոր վել է վճա րել 466.500 ՀՀ դրամ` որ պես նա խավ ճար (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 57):

5. Գույքն ա ճուր դով վա ճա ռե լու մա սին 17.02.2004 թվա կա նի թիվ 18 ար ձա նագ-

րու թյան հա մա ձայն` Վա հագն Կապ լան յա նը 9.380.000 ՀՀ դրա մով գնել է Վա նա ձո րի 

Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեի տու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 58):

6. Ծա ռա յու թյան (ի դեմս Ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զա յին ստո րա բա ժան ման պե-

տի)՝ որ պես « Վա ճա ռո ղի» և Վա հագն Կապ լան յա նի՝ որ պես «Գ նոր դի» մի ջև 17.02.2004 

թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու-

թյու նը վա ճա ռել է, իսկ Վա հագն Կապ լան յա նը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է բե րել 

Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեում գտնվող 222,6քմ մա կե րե սով շեն քը, շի նու-

թյու նը և 0,0321հա մա կե րե սով հո ղա մա սը՝ 9.380.000 ՀՀ դրա մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 55):

7. Թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա-

նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.09.2012 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով 

Ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զա յին բաժ նի Վա նա ձո րի բա ժան մուն քի հար կա դիր կա տա րող 

Տիգ րան Մա տին յա նի «Ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր ա ճուր դով ի րաց նե լու մա սին» 

04.02.2004 թվա կա նի ո րո շու մը և 17.04.2004 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած ա ճուր դը ճա-

նաչ վել են ան վա վեր, որ պես հետ ևանք` ան վա վեր են ճա նաչ վել նաև ա ճուր դի հի ման 

վրա Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև 17.04.2004 թվա կա նին կնքված ա ռու-

վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ու դրա հի ման վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

պե տա կան գրան ցու մը, և վե րա կանգն վել է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեում 

գտնվող տնա տի րու թյան նկատ մամբ Սու րեն Մով սիս յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

պե տա կան գրան ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-30, 51-54):

8. Վա հագն Կապ լան յա նի և փաս տա բան Շիր վան զա դե Վար դան յա նի մի ջև 
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25.06.2013 թվա կա նին կնքված « Փաս տա բա նա կան վճա րո վի ծա ռա յու թյան մա սին» պայ-

մա նագ րով Շիր վան զա դե Վար դան յա նը պար տա վոր վել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ի րա վա բա նա կան (փաս տա բա նա կան) վճա րո վի օգ նու թյուն ցույց տալ Վա հագն Կապ-

լան յա նին ՀՀ դա տա կան բո լոր ատ յան նե րում, ո րի դի մաց Շիր վան զա դե Վար դան յա նը 

Վա հագն Կապ լան յա նից ստա ցել է 50.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 87): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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` ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցին. հար կա դիր ա ճու ր դի ան վա վեր ճա նաչ ման 

արդ յու ն քու մ դրա նու մ հաղ թած ան ձի հետ կնքված պայ մա նագ րի ան վա վե րու  թյան դեպ-

քու մ ո՞վ պետք է կրի ա ճու ր դու մ հաղ թած մաս նակ ցի կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով մու ծ ված լո տի գնման գի նը կազ մող դրա մա կան գու  մա րը վեր ջի նիս վե րա դարձ նե լու  

պար տա կա նու  թյու  նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա-

ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է վի ճա հա րույց գոր ծարքն 

ան վա վեր ճա նա չե լով և դ րա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը կի րա ռե լով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծարք նե րը քա-

ղա քա ցի նե րի և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն ներն են, ո րոնք ուղղ ված 

են քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն 

կամ դրանց դա դա րե լուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 303-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գոր ծարքն 

ան վա վեր է նույն օ րենսգր քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա նի կող մի ց այն այդ պի-

սին ճա նա չե լու ու ժով (վի ճա հա րույց գոր ծարք) կամ ան կախ նման ճա նա չու մի ց (ա ռո չինչ 

գոր ծարք):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ 

ան վա վեր գոր ծար քը չի հան գեց նում ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի, բա ցա ռու թյամբ 

այն հետ ևանք նե րի, ո րոնք կապ ված են գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ: Ն ման գոր-

ծարքն ան վա վեր է կնքե լու պա հից: Գոր ծար քի ան վա վե րու թյան դեպ քում կող մե  րից յու-

րա քանչ յու րը պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա դարձ նել գոր ծար քով ամ բողջ ստա ցա ծը, 

իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում (...) հա տու ցել դրա 

ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան այլ հետ ևանք ներ նա խա տես ված չեն 

օ րեն քով:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան-

գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ցան կա ցած քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծարք կա րող է 

դրա մաս նա կից նե րի հա մար ա ռա ջաց նել ցան կա լի ի րա վա կան հետ ևանք ներ, ե թե այն 

վա վեր է, այ սինքն՝ հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քից բխող ո րո շա կի պա հանջ նե րի ու 

պայ ման նե րի: Այն դեպ քում, երբ գոր ծար քը չի հա մա պա տաս խա նում այդ պա հանջ նե-

րին, ա պա այն հա մար վում է ան վա վեր կա՛մ օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով դա տա րա-

նի կող մի ց ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում (վի ճա հա րույց գոր ծարք), կա՛մ ան կախ նման 

ճա նա չու մի ց (ա ռո չինչ գոր ծարք):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վի ճա հա րույց գոր ծարքն ան վա վեր ճա-

նա չե լը և դ րա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը կի րա ռե լը քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րից մե կն է, քա նի որ այդ պի սի գոր ծարքն ան վա վեր 

ճա նաչ վե լու դեպ քում տե ղի է ու նե նում երկ կող մա նի ռես տի տու ցիա, այ սինքն՝ ան վա վեր 

ճա նաչ ված գոր ծար քի կող մե  րից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա դարձ-
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նել գոր ծա քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը, իսկ ստա ցա ծը բնե ղե նով վե րա դարձ նե լու անհ նա-

րի նու թյան դեպ քում` հա տու ցել դրա ար ժե քը դրա մով, ե թե գոր ծար քի ան վա վե րու թյան 

այլ հետ ևանք ներ օ րեն քով նա խա տես ված չեն:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա-

մա ձայն՝ նույն օ րեն քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի (...) 

դա տա կան ակ տե րի (...) հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա-

մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց ներն են՝ 1) պար տա պա նի գույ քի վրա բռնա գան-

ձում տա րա ծե լը` ար գե լանք դնե լու և  այն ի րաց նե լու մի  ջո ցով (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լը նե րա ռում է 

գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը, սահ մա նա փա կում կի րա ռե լը, այն առգ րա վե լը և հար կա-

դիր ի րաց նե լը (ա ճուրդ կամ ուղ ղա կի վա ճառք) (...):

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա պա նի գույ քի գնա հա տու մը և  ի րա ցու մը կա տար վում են 

նույն օ րեն քով և «Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով։

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է հրա պա րա կա յին ա ճուրդ նե րի մի  ջո ցով գույ քի 

(...) ի րաց ման (...) հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը (...):

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա-

ձայն՝ նույն օ րեն քում օգ տա գործ վող հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն ներն ու նեն հետև յալ 

ի մաստ նե րը. ա ճուր դը սա կար կու թյուն նե րի ձև  է, ո րի ըն թաց քում հաղ թող է ճա նաչ վում 

այն մաս նա կի ցը, որն ա ռա ջար կել է ա ռա վել բարձր գին, իսկ լոտն ա ճուր դով վա ճառ վող 

կամ մրցույ թով ա ռա ջարկ վող գույք կամ ի րա վունք է, որն ու նի հա մա պա տաս խան նկա-

րագ րու թյուն, նույն օ րեն քով նա խա տես ված այլ տվյ ալ ներ, իսկ ա ճուր դի դեպ քում` նաև 

մե կ նար կա յին գին:

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր է ճա նաչ վում այն ա ճուր դը, որն անց կաց վում է կա տա րո ղա-

կան թեր թին հա մա պա տաս խան, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հար կա դիր 

ա ճուր դը կազ մա կեր պում և  անց կաց նում է հար կա դիր կա տա րո ղը:

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 3-5-րդ 

մա սե րի հա մա ձայն՝ ա ճուր դում հաղ թած մաս նա կի ցը և հար կա դիր կա տա րողն ա ճուրդն 

անց կաց նե լու օ րը ստո րագ րում են դրա արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյու նը: 

(...) Ա ճուր դում հաղ թած մաս նա կի ցը պար տա վոր է ա ճուրդն անց կաց նե լու օր վա նից ե րեք 

բան կա յին օր վա ըն թաց քում հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան ստո րա բա ժան ման 

դրա մարկղ կամ դե պո զիտ հաշ վին մու ծել լո տի գնման գի նը` հաշ վան ցե լով նա խօ րոք 

մու ծած նա խավ ճա րը: (...) Ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցի կող մի ց գնման գի նը ծա ռա-

յու թյան ստո րա բա ժան ման դրա մարկղ կամ դե պո զիտ հաշ վին մու ծե լուց հե տո` ե ռօր յա 

ժամկ  ե տում, հար կա դիր կա տա րո ղը նրա հետ կնքում է ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր:

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի հա մա ձայն՝ լո տի վե րա բեր յալ ա ճուրդն ան վա վեր կա րող է ճա նաչ վել մի այն դա տա-

կան կար գով, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ լո տի վե րա բեր յալ ա ճուրդն 

ան վա վեր ճա նա չե լը հան գեց նում է դրա նում հաղ թած ան ձի հետ կնքված պայ մա նագ րի 

ան վա վե րու թյան:

Վե րոգր յալ ի րա վադ րույթ նե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա-

սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով կար գա վոր վում են դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  

ա պա հո վե լու պայ ման նե րը և կար գը, սահ մա նում է, որ պար տա պա նի գույ քի վրա բռնա-

գան ձում տա րա ծե լը՝ որ պես դա տա կան ակ տի հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց, եզ րա-

փակ վում է ա ճուր դի կամ ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով գույ քը հար կա դիր ի րաց նե լով, 
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ո րը կա տար վում է նույն օ րեն քով և «Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը կար գա վո րում է 

հրա պա րա կա յին ա ճուրդ նե րի մի  ջո ցով գույ քի ի րաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու-

թյուն նե րը, սահ մա նում է, որ հար կա դիր ա ճուր դը՝ որ պես սա կար կու թյուն նե րի ձև, կազ-

մա կերպ վում և կա տա րո ղա կան թեր թին հա մա պա տաս խան անց կաց վում է հար կա դիր 

կա տա րո ղի կող մի ց, որն ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցի հետ մի ա սին ա ճուրդն անց-

կաց նե լու օ րը ստո րագ րում է դրա արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյու նը, իսկ 

ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցի կող մի ց լո տի (ո րո շա կի նկա րագ րու թյուն, մե կ նար կա յին 

գին և  օ րեն քով նա խա տես ված այլ տվյ ալ ներ ու նե ցող ա ճուր դով վա ճառ վող գույ քի կամ 

ի րա վուն քի) գնման գի նը հա մա պա տաս խան հաշ վին մու ծե լուց հե տո նրա հետ կնքում է 

ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Հ րա պա րա կա յին սա-

կար կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա ռու վա ճառ քի 

պայ մա նագ րի կող մե ր են հան դի սա նում մի  կող մի ց ա ճուր դում հաղ թած մաս նա կի ցը՝ 

որ պես գնորդ, և մ յուս կող մի ց հար կա դիր կա տա րո ղը՝ որ պես վա ճա ռող, ո րը տվյ ալ քա-

ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում հան դես է գա լիս պե տու-

թյան ա նու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը «Հ րա պա րա կա յին սա կար-

կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագ րել է նաև լո տի վե րա բեր յալ ա ճուր դի ան վա-

վեր ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյուն՝ սահ մա նե լով, որ ա ճուր դը կա րող է ան վա վեր ճա նաչ-

վել մի այն դա տա կան կար գով, ին չը հան գեց նում է դրա նում հաղ թած ան ձի հետ կնքված 

պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ լո տի վե րա բեր յալ 

ա ճուր դը դա տա կան կար գով ան վա վեր ճա նաչ վե լու արդ յուն քում դրա նում հաղ թած ան-

ձի հետ կնքված պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան դեպ քում կի րա ռե լի են գոր ծար քի ան վա-

վե րու թյան վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում ամ րագր ված ընդ հա նուր կա-

նոն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ ան վա վեր ճա նաչ ված գոր ծար քի կող մե  րից յու րա քանչ յու րը 

պար տա վոր է մյուս կող մի ն վե րա դարձ նել գոր ծար քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի և «Հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վկա յա կոչ ված ի րա վադ րույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հար կա դիր ա ճուր դում հաղ-

թող ճա նաչ ված ան ձի հետ կնքված պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նաչ վե լու դեպ քում տե-

ղի է ու նե նում երկ կող մա նի ռես տի տու ցիա. ա ճուր դում հաղ թող ճա նաչ ված մաս նա կի ցը 

պար տա վոր է հար կա դիր կա տա րո ղին վե րա դարձ նել լո տը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղը 

պար տա վոր է ա ճուր դում հաղ թած մաս նակ ցին վե րա դարձ նել վեր ջի նիս կող մի ց օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով մու ծած լո տի գնման գի նը կազ մող դրա մա կան գու մա րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ թիվ 03-2396 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.12.2003 թվա կա նի վճռով Մել սիկ Այ վազ-

յա նից հօ գուտ Սամ վել Աբ գար յա նի բռնա գանձ վել է 15.300 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ 

դրամ և բռ նա գան ձու մը տա րած վել է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց փո ղո ցի թիվ 49ա հաս ցեում 

գտնվող գրա վադր ված տան վրա, իսկ 09.01.2004 թվա կա նին նշված քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց տրա մադր վել է 

կա տա րո ղա կան թերթ: Ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զա յին բաժ նի Վա նա ձո րի բա ժան մուն քի 

հար կա դիր կա տա րող Տիգ րան Մա տին յա նի «Ար գե լադր ված գույ քը հար կա դիր ա ճուր դով 

ի րաց նե լու մա սին» 04.02.2004 թվա կա նի ո րոշ մամբ ո րոշ վել է 17.02.2004 թվա կա նին կա-

յա նա լիք ա ճուր դով հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի մի  ջո ցով հար կա դիր վա ճա ռել 

պար տա պան Սու րեն Մով սիս յա նին պատ կա նող Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեի 

բնա կե լի տու նը, իսկ Վա հագն Կապ լան յա նը ներ կա յաց րել է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 

49ա հաս ցեի տու նը գնե լու հայտ և 17.02.2004 թվա կա նի ա ճուր դում 9.380.000 ՀՀ դրա մով 

գնել է այն:

Ծա ռա յու թյու նը՝ որ պես վա ճա ռող, և Վա հագն Կապ լան յա նը՝ որ պես գնորդ, 
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17.02.2004 թվա կա նին կնքել են ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիր, ո րի ա ռար-

կան հան դի սա նում է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը, 

իսկ պայ մա նագ րի գի նը կազ մում է 9.380.000 ՀՀ դրամ:

Թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 26.09.2012 թվա կա նի վճռով Ծա ռա յու թյան Լո ռու մար զա յին բաժ-

նի Վա նա ձո րի բա ժան մուն քի հար կա դիր կա տա րող Տիգ րան Մա տին յա նի «Ար գե լադր-

ված գույ քը հար կա դիր ա ճուր դով ի րաց նե լու մա սին» 04.02.2004 թվա կա նի ո րո շու մը և 

17.04.2004 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած ա ճուր դը ճա նաչ վել են ան վա վեր, որ պես հետ ևանք` 

ան վա վեր են ճա նաչ վել նաև ա ճուր դի հի ման վրա Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան-

յա նի մի ջև 17.04.2004 թվա կա նին կնքված ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գիրն ու դրա հի ման 

վրա կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը և վե րա կանգն վել 

է Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեում գտնվող տնա տի րու թյան նկատ մամբ Սու րեն 

Մով սիս յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Վա հագն Կապ լան յա նի հայ ցի հի ման վրա հա րուց ված սույն քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծի շրջա նակ նե րում վեր ջինս պա հան ջել է Ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ ի րեն բռնա գան ձել 

9.380.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Ծա ռա յու թյան և  իր մի ջև 17.02.2004 թվա կա նին կնքված ան-

շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք:

Դա տա րա նի 13.08.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ գոր ծով երկ րորդ պա-

տաս խա նող է ներգ րավ վել ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը:

Դա տա րա նը, բա վա րա րե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից 9.380.000 ՀՀ դրամ 

բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին Վա հագն Կապ լան յա նի հայ ցը, պատ ճա ռա բա նել է, որ 

Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև 17.04.2004 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ-

քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.09.2012 թվա կա նի օ րի նա կան ու-

ժի մե ջ մտած վճռով ան վա վեր է ճա նաչ վել, սա կայն ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ չի կի րա ռել նշված գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ-

ևանք նե րը, մաս նա վո րա պես` չի լու ծել Վա հագն Կապ լան յա նի կող մի ց վճար ված գու մա րը 

նրան վե րա դարձ նե լու հար ցը: Ըստ Դա տա րա նի վճռի՝ ան վա վեր ճա նաչ ված գոր ծար քի 

կողմ է հան դի սա ցել պե տա կան մար մի  նը, հետ ևա բար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` 

ի դեմս ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան, պար տա վոր է Վա հագն Կապ լան յա նին վե րա-

դարձ նել վեր ջի նիս կող մի ց ա ճուր դում ձեռք բեր ված գույ քի հա մար վճար ված գու մա րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը և գոր-

ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ ան կախ ան վա վեր ճա նաչ ված 

գոր ծար քի` Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև կնքված լի նե լու հան գա ման-

քից, Ծա ռա յու թյու նը, գոր ծե լով պա հան ջա տի րոջ շա հե րից, չէր կա րող հան դի սա նալ գոր-

ծար քի կողմ, ա ռա վել ևս, ստա նալ գոր ծար քով Վա հագն Կապ լան յա նի կող մի ց ան շարժ 

գույ քի ձեռք բեր ման դի մաց վճար ված գու մա րը: Հետ ևա բար, ըստ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի` Ծա ռա յու թյու նը չի կա րող կրել ան վա վեր ճա նաչ ված գոր ծար քով ստա ցա ծը Վա հագն 

Կապ լան յա նին վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն:

Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 

գոր ծի փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ ար ձա նագ րում է, որ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ-

րու թյան հա մա ձայն՝ ինչ պես ցան կա ցած վի ճա հա րույց գոր ծարք, այն պես էլ հար կա դիր 

ա ճուր դում հաղ թող ճա նաչ ված ան ձի հետ կնքված պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լը 

և դ րա ան վա վե րու թյան հետ ևանք նե րը կի րա ռե լը՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ, հան գեց նում է երկ կող մա նի ռես տի տու ցիա յի, ո րի դեպ-

քում ա ճուր դում հաղ թող ճա նաչ ված մաս նա կի ցը պար տա վոր է հար կա դիր կա տա րո ղին 

վե րա դարձ նել լո տը, իսկ հար կա դիր կա տա րո ղը պար տա վոր է ա ճուր դում հաղ թած մաս-

նակ ցին վե րա դարձ նել վեր ջի նիս կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված կար գով մու ծած լո տի 

գնման գի նը կազ մող դրա մա կան գու մա րը:
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Սույն գոր ծի քննու թյամբ հիմն  ա վոր վել է, որ 17.02.2004 թվա կա նին կա յա ցած հար-

կա դիր ա ճուր դի արդ յուն քում Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի մի ջև նույն օ րը 

կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-

րա նի կող մի ց 26.09.2012 թվա կա նին կա յաց ված վճռով ճա նաչ վել է ան վա վեր: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված պայ մա նա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու հետ ևան քը հան-

գեց նում է նրան, որ այդ պայ մա նագ րի կող մե  րից յու րա քանչ յու րը պետք է մյուս կող-

մի ն վե րա դարձ նի գոր ծար քով իր ամ բողջ ստա ցա ծը: Այ սինքն՝ Վա հագն Կապ լան յա նը 

պար տա վոր է Ծա ռա յու թյա նը վե րա դարձ նել Վա նա ձո րի Կ նուն յանց թիվ 49ա հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քը, իսկ Ծա ռա յու թյունն իր հեր թին պար տա վոր է Վա հագն Կապ-

լան յա նին վե րա դարձ նել ան վա վեր ճա նաչ ված պայ մա նագ րի գի նը կա զող 9.380.000 ՀՀ 

դրա մը:

Մինչ դեռ թիվ ՀՅՔԴ2/0024/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ՀՀ Լո ռու 

մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի կող մի ց 26.09.2012 թվա կա նին կա յաց ված 

վճռով Վա հագն Կապ լան յա նի կող մի ց Ծա ռա յու թյա նը վճար ված գու մա րի վե րա դարձ ման 

հար ցը չի լուծ վել: Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է եզ րա հան գել, որ այդ գու մա րը են թա կա է 

վե րա դարձ ման Վա հագն Կապ լան յա նին՝ որ պես Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ լան յա նի 

մի ջև կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք: 

Սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված գու մա րը Վա հագն Կապ լան յա նի օգ-

տին են թա կա է բռնա գանձ ման ոչ թե Հա յա սա տա նի Հան րա պե տու թյու նից՝ ի դեմս ՀՀ 

ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան, այլ գոր ծար քի կողմ հան դի սա ցած Ծա ռա յու թյու նից: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն դիր քո րոշ մա նը, որ Ծա ռա յու թյու նը 

տվյ ալ դեպ քում հան դես է ե կել որ պես հար կա դիր ա ճուր դի կազ մա կեր պիչ և չի կա րող 

կրել 17.02.2004 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի գի նը 

կազ մող գու մա րը Վա հագն Կապ լան յա նին վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյու նը՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ կար ևո րում է այն հան գա ման քը, որ վե րը նշված ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նագ րի կող մե րն են՝ մի  կող մի ց ա ճուր դում հաղ թած մաս նա կից Վա հագն 

Կապ լան յա նը՝ որ պես գնորդ, և մ յուս կող մի ց Ծա ռա յու թյու նը (ի դեմս Լո ռու մար զա յին 

բաժ նի Վա նա ձո րի բա ժան մուն քի հար կա դիր կա տա րո ղի)`որ պես վա ճա ռող: 

Հետ ևա բար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Ծա ռա յու թյան և Վա հագն Կապ-

լան յա նի մի ջև 17.02.2004 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա-

գի րը դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով ան վա վեր ճա նաչ ված լի նե լու պայ-

ման նե րում Ծա ռա յու թյունն է կրում պայ մա նագ րի գի նը կազ մող դրա մա կան գու մա րը՝ 

9.380.000 ՀՀ դրա մը, Վա հագն Կապ լան յա նին վե րա դարձ նե լու պար տա կա նու թյու նը, ին-

չը հաշ վի չի առն վել ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վու մ են վե րոնշ յալ 

պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ ված նե-

րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-

յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու-

նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու 

հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Ս տո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք 

է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու-

թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տի 18.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Վա հագն Կապ լան յա նի ներ կա յա-

ցուց չի մի ջ նոր դու թյու նը՝ պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին, բա վա րար-

վել է, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ նման պայ ման նե րում վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 

գու մա րը` 281.400 ՀՀ դրա մը (9.380.000 ՀՀ դրամ × 3%), ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձ-

ման Ծա ռա յու թյու նից: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է փաս տա բա նի 

վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան և բռ նա գանձ ման հար ցե րին: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը նշել է, որ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո-

շե լիս անհ րա ժեշտ է ամ բող ջու թյան մե ջ հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած 

աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն 

ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա-

նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան 

բնույ թը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը), նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն-

դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, 

ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռնա գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա-

կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը (տե՛ս, Ֆեր դի նանտ Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Հա րու -

թյու ն Պետ րոս յա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րը նշված դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո սույն գոր ծի բար դու թյու նը և փաս տա բա-

նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը հա մադ րե լով գոր ծում առ կա` Վա հագն Կապ լան-
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յա նի և փաս տա բան Շիր վան զա դե Վար դան յա նի մի ջև 25.06.2013 թվա կա նին կնքված 

« Փաս տա բա նա կան վճա րո վի ծա ռա յու թյան մա սին» պայ մա նագ րով սահ ման ված վճար-

ման են թա կա գու մա րի չա փի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ող ջա մի տ է 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 թյու նից հօ գուտ Վա հագն Կապ լան յա նի բռնա գան ձել 50.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան 

հա տուց ման են թա կա գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րա  քն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել. հայ ցը բա-

վա րա րել` 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 թյու նից հօ գուտ Վա հագն Կապ լան յա նի բռնա գան ձել 

9.380.000 ՀՀ դրամ:

2. 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 թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 281.400 ՀՀ 

դրամ որ  պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-

քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

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 թյու նից հօ գուտ Վա հագն Կապ լան յա նի բռնա գան ձել 50.000 

ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և  են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0526/02/13

դատարանի որոշում  2015թ 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0526/02/13
Նախագահող դատավոր`

Դատավորներ`

Կ. Հակոբյան

Հ. Ենոքյան

Տ. Նազարյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 
  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Հովն  ան յան Ին տեր նեյշնլ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ար սեն Թա վադ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.02.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ըն կե րու թյան 

ընդ դեմ Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի` գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի 

մա սին, և  ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի ընդ դեմ 

Ըն կե րու թյան` պայ մա նագ րով նա խա տես ված տույ ժի գու մա րի բռնա գանձ ման 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կա րեն Մկրտչ յա նից և Նա րի նե 

Ա վե տիս յա նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 2.896.850 ՀՀ դրամ` որ պես պայ մա-

նագ րով վճար ման են թա կա գու մար:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Կա րեն Մկրտչ յա նը և Նա րի նե Ա վե տիս յա-

նը պա հան ջել են Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել 8.788.000 ՀՀ դրամ` որ պես պայ մա նագ-

րով նա խա տես ված տույ ժի գու մար, ինչ պես նաև 300.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի 

վար ձատ րու թյան գու մար:

Ըն կե րու թյու նը, ա վե լաց նե լով հայ ցա յին պա հանջ նե րի չա փը, պա հան ջել է Կա րեն 

Մկրտչ յա նից և Նա րի նե Ա վե տիս յա նից բռնա գան ձել նաև 21.12.2009 թվա կա նից մի նչև 

06.05.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 18.723.936 ՀՀ դրամ` որ պես 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված տույժ` շա րու նա կե լով տույ ժի հաշ վեգ րու մը և բռ նա գան-

ձու մը սկսած 07.05.2013 թվա կա նից մի նչև վճռի փաս տա ցի կա տա րու մը:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

71

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 11.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը մե րժ վել են: Եր-

ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի վճի ռը` հա կընդ դեմ հայ ցը մե ր ժե լու մա սով, մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե-

րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը` վճռի հայ ցը մե ր ժե լու մա սի դեմ, բա վա րար վել է` բե կան վել 

է Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 11.10.2013 թվա կա նի վճռի` հայ ցը մե ր ժե լու մա սը, և գործն այդ մա սով ու-

ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 16.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա-

րի նե Ա վե տիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ներ սիս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.11.2014 թվա կա-

նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն. վճռվել է Կա րեն Մկրտչ յա նից և Նա րի նե 

Ա վե տիս յա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 5.396.850 

ՀՀ դրամ, հայ ցը` մն ա ցած մա սով, մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

03.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի վե րաքն նիչ 

բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 07.11.2014 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն` հայ ցը 

բա վա րա րե լու մա սով, բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը մե րժ վել է, իսկ վճի ռը` մն ա ցած 

մա սով, թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե-

տիս յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 335-337-րդ և 

339-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի` 

հայ ցա յին վա ղե մու թյան վե րա բեր յալ դրույթ նե րը, ին չով պայ մա նա վոր ված վե րաքն նիչ 

բո ղո քի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան 

ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սե ցու մը հնա րա վոր է մի այն դա տա րա նի կող մի ց վճար ման կար-

գադ րու թյուն ար ձա կե լու և հա մա պա տաս խա նա բար պա տաս խա նո ղի կող մի ց գրա վոր 

ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու դեպ քում: Մինչ դեռ, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի 

կա սեց ման հիմք է հան դի սա նում վճար ման կար գադ րու թյան ներ կա յա ցու մը, հետ ևա բար 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սե ցու մը չպետք է պայ մա-

նա վո րեր ա ռար կու թյան ներ կա յաց ման հան գա ման քով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ վկա յա-

կոչ ված հոդ ված նե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 03.02.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա-

նի 07.11.2014 թվա կա նի վճռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հիմն  ա վոր է, քա նի որ այդ ո րոշ մամբ, մաս նա վո-

րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տին 

տրվել է հստակ մե կ նա բա նու թյուն, այն է` վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու պա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

72

հան ջով դա տա րան դի մում ներ կա յաց նե լու փաստն ինք նին չի կա րող բա վա րար հա-

մար վել այդ հոդ վա ծի հիմ քով հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը կա սեց նե լու 

հա մար, քա նի որ քննարկ վող դրույ թը նա խա տե սում է նաև կոնկ րետ ի րա վա կան հետ-

ևանք, մաս նա վո րա պես` պա տաս խա նո ղի կող մի ց դա տա րա նին գրա վոր ա ռար կու թյուն 

ներ կա յաց նե լու հան գա ման քը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը`

1. 18.09.2007 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կա րեն Մկրտչ յա նի ու Նա րի նե Ա վե տիս-

յա նի մի ջև կնքված պայ մա նագ րով (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր) Ըն կե րու թյու նը վա ճա ռել է 

Եր ևա նի Ա ջափն յակ հա մայն քի Վա հագ նի թա ղա մա սի եր րորդ տե ղա մա սի Հ րազ դան թիվ 

12 հաս ցեի մե  նա տու նը (այ սու հետ` Տուն) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9-11):

2. Պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն` Կա րեն Մկրտչ յանն ու Նա րի նե Ա վե տիս յա-

նը պար տա վոր վել են Ըն կե րու թյա նը վճա րել 2.896.850 ՀՀ դրամ` Ըն կե րու թյան կող մի ց 

Տան դի մա ցի ավ տո ճա նա պար հի, բե տո նա հար թա կի, քի վե րի և ն կու ղի պա տու հան նե րի 

պաշտ պա նիչ պա տե րի կա ռու ցու մի ց հե տո` ե րեք բան կա յին օր վա ըն թաց քում (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 9):

3. 18.12.2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Շին ֆո րում» ՍՊԸ-ի մի ջև կազմ ված շին-

մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ըն դուն ման ակ տի հա մա ձայն` կա տար վել է Վա հագ նի 

թա ղա մա սի ճա նա պարհ նե րի աս ֆալ տա պա տում, մաս նա վո րա պես, հետև յալ փո ղոց նե-

րում՝ Հ րազ դան, Ար փա, Ա րա րատ յան, Դե բետ, Ս ևակ և Քու չակ, Նա րե կա ցի և Զոր. Անդ-

րա նիկ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-8):

4. Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 23.11.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան` Կա րեն Մկրտչ յա նից և 

Նա րի նե Ա վե տիս յա նից 2.896.850 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու մա սին վճար ման կար գադ րու-

թյուն ար ձա կե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ 09.11.2012 թվա կա նի դի մու մը մե րժ վել է (հա տոր 

3-րդ, գ.թ. 12-13):

5. 05.03.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել Դա տա րան ընդ դեմ 

Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի՝ 2.896.850 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի 

մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-6):

6. 27.09.2013 թվա կա նին Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի ներ կա յա ցու-

ցի չը մի ջ նոր դել է կի րա ռել հայ ցա յին վա ղե մու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 108):

7. Կա րեն Մկրտչ յա նի և Նա րի նե Ա վե տիս յա նի կող մի ց բեր ված վե րաքն նիչ բո ղո-

քում Դա տա րա նի վճի ռը բո ղո քարկ վել է հետև յալ հիմ քե րի և հիմն  ա վո րումն  ե րի սահ-

ման նե րում.

ա) Դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տը, այն է` հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թաց քի 

կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տը չի պայ մա նա վո րել պա տաս խա նո ղի կող մի ց 

գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու հան գա ման քով, ին չը չի բխում այդ ի րա վադ րույ-

թի բո վան դա կու թյու նից.

բ) Դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 502-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-3-րդ կե-

տե րը, չի պար զել վե ճի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը, 

պատ շա ճո րեն չի ի րա կա նաց րել ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման իր գոր-

ծա ռույ թը, մաս նա վո րա պես, չի ու սումն  ա սի րել, թե Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված 

փաս տաթղ թե րով հիմն  ա վոր վող աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը որ քա նով է վե րա բե րում 

Պայ մա նագ րի ա ռար կա յին և  արդ յոք ի րա կա նաց վել է ամ բողջ ծա վա լով (հա տոր 4-րդ, 

գ.թ. 52-60):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
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նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

6-րդ  են թա կե տի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո-

րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 335-337-րդ և 

339-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը 

կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա-

յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է 

հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք դա տա րան 

վճար ման կար գադ րու  թյու ն ար ձա կե լու  վե րա բեր յալ դի մու  մի  ներ կա յաց ման փաստն ինք-

նին բա վա րար հիմք է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  

են թա կե տի հիմ քով հայ ցա յին վա ղե մու  թյան ժամկ  ե տը կա սեց նե լու  հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 331-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մու-

թյուն է հա մար վում ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի հայ ցով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 

ժա մա նա կա հատ վա ծը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 332-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մու-

թյան ընդ հա նուր ժամկ  ե տը ե րեք տա րի է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ անձն ի մա ցել է կամ 

պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` այն պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, ո րոնք կա տա րե լու հա մար ո րոշ ված է ո րո-

շա կի ժամկ  ետ, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թացքն սկսվում է այդ ժամկ  ե տի ա վարտ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է, 

որ օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա յին վա ղե մու թյան ընդ հա նուր ե րեք տար վա ժամկ  ե-

տը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է նաև այդ ժամկ  ե տի հաշ վարկ ման կար գը, այն է` հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թացքն սկսվում է այն օր վա նից, երբ անձն ի մա ցել է կամ 

պետք է ի մա ցած լի ներ իր ի րա վուն քի խախտ ման մա սին (տե՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Դար-

բին յանն ընդ դեմ Դա նիել Ղա սա բողլյ  ա նի թիվ ԵԷԴ/0723/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 02.04.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տի հա-

մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը կա սեց վում է, ե թե ներ կա-

յաց վել է վճար ման կար գադ րու թյու նը` այն դա տա րան հանձ նե լու պա հից մի նչև 

ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու պա հը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 340-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մու-

թյան ժամկ  ե տի ըն թացքն ընդ հատ վում է սահ ման ված կար գով հայ ցը հա րու ցե լով, 

ինչ պես նաև պար տա վոր ան ձի կող մի ց պարտ քի ճա նա չու մը վկա յող գոր ծո ղու թյուն նե րը 

կա տա րե լով: Ընդ հա տու մի ց հե տո հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը նո րից է 

սկսվում: Մինչև ընդ հա տումն  ան ցած ժա մա նա կը չի հաշվ վում նոր ժամկ  ե տի մե ջ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` «Վ ճար ման կար գադ րու թյուն 

ար ձա կե լու գոր ծե րի վա րույ թը» 36.1-րդ գլ խի դրույթ նե րով սահ ման ված են քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյու նում վճար ման կար գադ րու թյուն ներ ար ձա կե լու ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

204.5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա վո րը պար տա վոր է դի մու մը ստա նա լու օր վա նից 

հե տո` երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տում, ձեռ նար կել հետև յալ գոր ծո ղու թյուն նե րից մե  կը.

1) ար ձա կել վճար ման կար գադ րու թյուն.

2) ամ բող ջո վին մե ր ժել վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու դի մու մը.
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3) մա սամբ մե ր ժել վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու դի մու մը` մյուս մա սով 

ար ձա կե լով վճար ման կար գադ րու թյուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.4-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` մե րժ ման մա սին ո րո շու մը խո չըն դոտ չէ, որ հայց վո րը հայ ցի ձևով ներ կա-

յաց նի իր պա հան ջի մե րժ ված մա սը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.7-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

սահ ման ված ժամկ  ե տում վճար ման կար գադ րու թյան վե րա բեր յալ դա տա րա նում ա ռար-

կու թյուն ստաց վե լու դեպ քում կար գադ րու թյու նը վե րա նում է: Այդ դեպ քում պա հան ջը 

կա րող է ներ կա յաց վել ընդ հա նուր հայ ցա յին վա րույ թի կար գով:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը, խախտ ված ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյան հա մար հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ետ ներ նա խա տե սե լով, մի ա ժա-

մա նակ սահ մա նել է այդ ժամկ  ետ նե րի ընդ հատ ման ու կա սեց ման կար գը և հիմ քե րը: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ և 340-րդ հոդ ված նե րի վեր-

լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քի ընդ հատ ման 

հա մար անհ րա ժեշտ է սահ ման ված կար գով (օ րեն քով սահ ման ված կար գով) հայ ցը 

հա րու ցած լի նե լու հան գա ման քի առ կա յու թյու նը, այ սինքն` երբ հայ ցը հա րուց վել է ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե  րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-

խան և  ըն դուն վել է դա տա րա նի կող մի ց: Ի տար բե րու թյուն հայ ցա յին վա ղե մու թյան 

ժամկ  ե տի ընդ հատ ման վե րը նշված հիմ քի՝ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը 

կա սեց վում է, ե թե առ հա սա րակ ներ կա յաց վել է վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու 

մա սին դի մում: Այ սինքն` տվյ ալ ի րա վի ճա կում օ րենս դի րը հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամ-

կե տի կա սե ցու մը պայ մա նա վո րել է վճար ման կար գադ րու թյուն դա տա րան ներ կա յաց-

նե լու փաս տով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ օ րենսդ րի կող մի ց 

նմա նօ րի նակ տար բե րակ ված մո տե ցումն  ար դա րա ցիո րեն պայ մա նա վոր ված է հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սեց ման և  ընդ հատ ման գոր ծըն թաց նե րին և 

դ րանց ի րա վա կան հետ ևանք նե րին բնո րոշ մի  շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս-

պես, հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սեց ման էու թյու նը կա յա նում է նրա-

նում, որ վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի մե ջ չի հաշ վարկ վում այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ 

ան ձը զրկված է ե ղել իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա տա րան 

հայց հա րու ցե լու հնա րա վո րու թյու նից` օ րեն քում նշված պատ ճառ նե րի (հիմ քե րի) առ կա-

յու թյան հետ ևան քով: Ընդ ո րում, կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա ման քի վե րա նա-

լու դեպ քում` դրա նից ան մի  ջա պես հե տո, վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը շա րու նա կում է հո-

սել: Ինչ վե րա բե րում է հայ ցա յին վա ղե մու թյան ըն թաց քի ընդ հատ մա նը, ա պա վեր ջի նիս 

յու րա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ օ րեն քով մատ նանշ ված հիմ քե րի առ կա յու-

թյան դեպ քում հայ ցա յին վա ղե մու թյան ար դեն իսկ ան ցած ժա մա նա կա հատ վածն այլևս 

հաշ վի չի առն վում և հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը սկսում է հո սել վերս տին:

Վե րոգր յա լից զատ անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տով նա խա տես ված կար գա վոր մա նը, Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ վեր ջի նիս բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից 

մի ան շա նա կո րեն ակն հայտ է դառ նում, որ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը 

կա սեց վում է, ե թե հա մա պա տաս խան պա հան ջի վե րա բեր յալ ներ կա յաց վել է վճար ման 

կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու մա սին դի մում: Ըստ այդմ, կա սեց ման ժա մա նա կա հատ-

վածն իր մե ջ ընդգր կում է վճար ման կար գադ րու թյու նը դա տա րան հանձ նե լու պա հից 

(կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վա ծի մե կ նար կի պահ) մի նչև դրա կա պակ ցու թյամբ ա ռար-

կու թյուն ներ կա յաց նե լու պահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը (կա սեց ման ժա մա նա կա-

հատ վա ծի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն վերջ նա ժամկ  ետ): Այ սինքն` հայ ցա յին վա ղե մու թյան 

ժամկ  ե տի կա սեց ման հա մար ար դեն իսկ բա վա րար հիմք կա րող է հան դի սա նալ մի այն 

վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու մա սին դի մու մի  ներ կա յա ցու մը դա տա րան:

Այս պի սով, վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ oրենսդ րի 

կող մի ց ար ված` «դա տա րան հանձ նե լու պա հից մի նչև ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե-

լու պա հը» ձևա կեր պու մը վե րա բե րում է հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սեց ման 
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ժա մա նա կա հատ վա ծին` դրա հոս քը սկսված և  ա վարտ ված հա մա րե լու պա հե րին, այլ ոչ 

թե պայ մա նա վո րում է բուն կա սեց ման հիմ քի առ կա յու թյու նը: Ի տար բե րու թյուն հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ընդ հատ ման դեպ քի, երբ պար տա դիր կեր պով անհ րա ժեշտ 

է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված հայ ցի հա րու ցում, հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սեց ման պա րա գա յում այն օ րեն քի ու ժով ինք նա բե րա բար 

կա սեց վում է վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու մա սին դի մու մը դա տա րան ներ կա-

յաց նե լու պա հից և  ա վարտ վում է դրա առն չու թյամբ ա ռար կու թյան ներ կա յաց ման պա-

հով: Ինչ վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ դի մու մի  քննու թյունն այլ ըն թացք է ստա նում 

և  ա ռար կու թյան ներ կա յաց ման պահն օբ յեկ տի վո րեն վրա չի հաս նում, ա պա հայ ցա յին 

վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սե ցումն  ու ժի մե ջ է լի նում մի նչև դա տա րա նի կող մի ց ո րո-

շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի ձեռ նար կու մը, մաս նա վո րա պես` վճար ման կար գադ րու թյան 

ար ձա կու մը, վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու դի մու մի ` ամ բող ջու թյամբ կամ մաս-

նա կի մե ր ժու մը:

Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 204.6-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ կե տի 2-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` վճար ման կար գադ րու թյու նը պա րու նա կում է 

կար գադ րու թյուն` եր կու շա բաթ վա ըն թաց քում կա տա րե լու հետև յալ գոր ծո ղու թյուն նե-

րից որ ևէ մե  կը` դա տա րա նին առ ձեռն կամ փոս տով` ստաց ման մա սին հե տա դարձ ծա-

նուց մամբ (տե ղե կաց մամբ), ներ կա յաց նել գրա վոր ա ռար կու թյուն, ե թե պա տաս խա նո ղը 

ներ կա յաց ված պա հան ջը դի տում է որ պես չհիմն  ա վոր ված: Պա տաս խա նողն ի րա վունք 

ու նի գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու նաև պա հան ջի մի այն մի  մա սի վե րա բեր յալ` 

մյուս մա սով կա տա րե լով վճար ման պա հան ջը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս-

տում ար ձա նագ րում է, որ դա տա րան վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու վե րա բեր-

յալ դի մու մի  ներ կա յա ցումն  ինք նին բա վա րար հիմք է հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի 

ըն թաց քը կա սեց ված հա մա րե լու հա մար` ան կախ դա տա րա նի կող մի ց դի մու մը մե ր ժե-

լու կամ բա վա րա րե լու, պա տաս խա նո ղի կող մի ց ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու կամ 

չներ կա յաց նե լու հան գա մանք նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` hայ ցա յին 

վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քը կա սեց վում է մի այն այն դեպ քում, երբ նույն հոդ վա-

ծում նշված հան գա մանք նե րը ծա գել են կամ շա րու նա կել են գո յու թյուն ու նե նալ վա ղե-

մու թյան ժամկ  ե տի վեր ջին վեց ամ սում, իսկ ե թե այդ ժամկ  ե տը հա վա սար է վեց ամս վա 

կամ պա կաս է վեց ամ սից` վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` վա ղե մու-

թյան ժամկ  ե տի կա սեց ման հա մար հիմք ծա ռա յած հան գա ման քը դա դա րե լու օր-

վա նից շա րու նակ վում է ժամկ  ե տի ըն թաց քը: Ժամկ  ե տի մն ա ցած մա սը եր կա րաձգ-

վում է մի նչև վեց ա մի ս, իսկ ե թե հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը հա վա սար է վեց 

ամս վա կամ պա կաս է վեց ամ սից մի նչև վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից ակն հայ տո րեն հետ-

ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ կե տե րով են 

սահ ման վում հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սեց ման հիմ քե րի կի րառ ման կար գը 

և շր ջա նա կը: Այս պես, այն կի րառ վում է այն դեպ քում, երբ վե րոնշ յալ հան գա մանք նե-

րը ծա գել են կամ շա րու նա կել են գո յու թյուն ու նե նալ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի 

վեր ջին վեց ամ սում, իսկ ե թե այդ ժամկ  ե տը հա վա սար է վեց ամս վա կամ պա կաս է վեց 

ամ սից, ա պա վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ամ բողջ ըն թաց քում: Ընդ ո րում, ընդ հա նուր կա-

նո նի հա մա ձայն` հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում է մի նչև վեց ա մի ս 

ժա մա նա կով, իսկ այն դեպ քե րում, երբ հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը հա վա սար է 

վեց ամս վա կամ պա կաս է վեց ամ սից, ա պա կա սե ցու մի ց հե տո հայ ցա յին վա ղե մու թյան 

մն ա ցած ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում է մի նչև հայ ցա յին վա ղե մու թյան ա վար տը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել 

է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը բաց չի թողն վել, քա նի 

որ վեր ջի նիս կող մի ց դա տա րան մուտ քագր ված վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու 
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մա սին դի մու մը 23.11.2012 թվա կա նին մե րժ վել է, ին չից հե տո սահ ման ված ժամկ  ե տում` 

05.03.2013 թվա կա նին, Ըն կե րու թյու նը հայ ցա դի մու մով դի մե լ է դա տա րան:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն բե կա նե լով, հայ ցի 

մե րժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու 

պա հան ջով դա տա րան դի մում ներ կա յաց նելն ինք նին բա վա րար չէ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տի հիմ քով հայ ցա յին վա ղե մու թյան 

ժամկ  ե տի ըն թաց քը կա սեց նե լու հա մար, քա նի որ քննարկ վող ի րա վադ րույ թը նա խա տե-

սում է նաև ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևանք, մաս նա վո րա պես` պա տաս խա նո ղի կող մի ց 

դա տա րա նին գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու հան գա ման քը: Այ սինքն` հայ ցա յին 

վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քի կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վածն ա վարտ վում է այն 

ժա մա նակ, երբ դա տա րան ներ կա յաց ված դի մու մի  վե րա բեր յալ ար ձակ վում է վճար ման 

կար գադ րու թյուն և պա տաս խա նո ղի կող մի ց դա տա րա նին ներ կա յաց վում է գրա վոր 

ա ռար կու թյուն:

Մինչ դեռ վե րոնշ յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու մա սին դի մու-

մի  ներ կա յաց ման փաստն ինք նին ար դեն իսկ բա վա րար և  անհ րա ժեշտ հիմք է հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի կա սեց ման հա մար, իսկ պա տաս խա նո ղի կող մի ց գրա վոր 

ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու փաս տը պայ մա նա վո րում է կա սեց ման ժա մա նա կա հատ-

վա ծի ա վար տը, ընդ ո րում` այն դեպ քում, երբ վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու 

վե րա բեր յալ դի մու մը մե րժ վել է դա տա րա նի կող մի ց, կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վածն 

ա վարտ վում է մե րժ ման մա սին հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յաց մամբ: Այլ կերպ 

ա սած, ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լը կամ վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու վե րա-

բեր յալ դի մու մի  մե ր ժու մը, ըստ էու թյան, հան դի սա նում են կա սեց ման ժա մա նա կա հատ-

վա ծի տևո ղու թյան վերջ նա ժամկ  ե տը ո րո շե լու հիմ քեր:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 18.09.2007 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կա րեն 

Մկրտչ յա նի ու Նա րի նե Ա վե տիս յա նի մի ջև կնքված Պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն` 

Կա րեն Մկրտչ յանն ու Նա րի նե Ա վե տիս յա նը պար տա վոր վել են Ըն կե րու թյա նը վճա րել 

2.896.850 ՀՀ դրամ Ըն կե րու թյան կող մի ց Տան դի մա ցի ավ տո ճա նա պար հի, բե տո նա-

հար թա կի, քի վե րի և ն կու ղի պա տու հան նե րի պաշտ պա նիչ պա տե րի կա ռու ցու մի ց հե տո` 

ե րեք բան կա յին օր վա ըն թաց քում: 18.12.2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Շին ֆո րում» 

ՍՊԸ-ի մի ջև կազմ ված շին մոն տա ժա յին աշ խա տանք նե րի ըն դուն ման ակ տի հա մա ձայն` 

կա տար վել է Վա հագ նի թա ղա մա սի ճա նա պարհ նե րի աս ֆալ տա պա տում, ո րը, ի թիվս 

այլ փո ղոց նե րի, նե րա ռել է Հ րազ դան փո ղո ցը:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 23.11.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան` Կա րեն Մկրտչ յա նից և 

Նա րի նե Ա վե տիս յա նից 2.896.850 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու մա սին վճար ման կար գադ-

րու թյուն ար ձա կե լու պա հան ջի վե րա բեր յալ 09.11.2012 թվա կա նի դի մու մը մե րժ վել է: 

05.03.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը հայց է ներ կա յաց րել Դա տա րան ընդ դեմ Կա րեն 

Մկրտչ յա նի՝ 2.896.850 ՀՀ դրա մի  բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սին:

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ վի ճե լի պար տա վո րու-

թյան կա տար ման հա մար սահ ման ված է ո րո շա կի ժամկ  ետ, գոր ծում հա մա պա տաս խան 

աշ խա տանք նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ ա պա ցույ ցի առ կա յու թյան պայ ման նե րում 

գտնում է, որ Կա րեն Մկրտչ յա նի ու Նա րի նե Ա վե տիս յա նի կող մի ց դրանց դի մաց վճա-

րում կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը կա րող էր ծա գել առն վազն 23.12.2009 թվա կա նին` 

18.12.2009 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և « Շին ֆո րում» ՍՊԸ-ի մի ջև կազմ ված շին մոն տա ժա-

յին աշ խա տանք նե րի ըն դուն ման ակ տով հա մա պա տաս խան աշ խա տանք նե րի կա տար-

մա նը հա ջոր դող ե րեք բան կա յին օր վա ա վար տին: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 

որ հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի խախտ ման սկզբնա պահ է հա մար վել հենց հիշ յալ 

աշ խա տանք նե րի կա տա րու մի ց հե տո ե րեք բան կա յին օր վա ա վար տի պա հը, ա պա այդ 

օր վա նից սկսած հաշ վար կե լու դեպ քում հայ ցա յին վա ղե մու թյան ե րեք տա րին լրա նում է 

24.12.2012 թվա կա նին: Հետ ևա բար, ակն հայտ է դառ նում, որ վճար ման կար գադ րու թյուն 
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ար ձա կե լու մա սին Ըն կե րու թյան` 09.11.2012 թվա կա նի դի մու մը ներ կա յաց վել է հայ ցա-

յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տի ըն թաց քում: Ընդ ո րում, 23.11.2012 թվա կա նին Դա տա րա նի 

կող մի ց այդ դի մու մը մե ր ժե լու մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մի ց հե տո Ըն կե րու թյան կող մի ց 

05.03.2013 թվա կա նին դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցը ևս բեր վել է ժամկ  ետ նե րի պահ-

պան մամբ, քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ի մաս-

տով` ե թե հայ ցա յին վա ղե մու թյան մն ա ցած մա սը ժամկ  ե տի կա սե ցու մի ց հե տո պա կաս է 

վեց ամ սից, ա պա տվյ ալ պա րա գա յում հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում 

է մի նչև վեց ա մի ս: 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 339-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ կե տի սխալ մե կ նա բա նու թյան արդ յուն քում սխալ եզ րա հանգ ման է ե կել սույն գոր-

ծով հայ ցա յին վա ղե մու թյան ժամկ  ե տը բաց թողն ված լի նե լու հան գա ման քի վե րա բեր յալ, 

ինչն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի ու ժով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հայ ցա յին վա ղե մու-

թյան ժամկ  ե տը բաց թողն ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ գա լով այն եզ րա հանգ-

ման, որ Դա տա րա նի վճի ռը են թա կա է բե կան ման, այլևս չի անդ րա դար ձել վե րաքն նիչ 

բո ղո քի մյուս հիմ քին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

2-րդ  են թա կե տով սահ ման ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը և գործն ու ղար կել 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան՝ վե րաքն նիչ բո ղո քի մյուս հիմ քը քննու թյան 

առ նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վու մ են վե րոնշ յալ 

պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման մաս նա կիո րեն, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա-

յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու-

թյան ներ կա փու լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 03.02.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` 

նոր քննու թյան։

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և  են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0492/02/14

դատարանի որոշում  2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0492/02/14
Նախագահող դատավոր`

Դատավորներ`

Լ. Գրիգորյան

Ա. Հունանյան

Մ. Հարթենյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և

 վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 
նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Ֆին լեքս» ՍՊԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ 

Ա սատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.01.2015 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի « Ֆին լեքս» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 

« Մե տաքս» ԲԲԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն)` տույ ժի և տո կոս նե րի բռնա գանձ ման 

պա հան ջի մա սին, և  ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Կազ մա կեր պու թյան ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` 

27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 02/12-Ի/2 հա մա ձայ նագ րի 6-րդ և 7-րդ կե տե րը և 

27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 03-12/3 հա մա ձայ նագ րի 5-րդ և 6-րդ կե տերն ան վա-

վեր ճա նա չե 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռնա գան-

ձել 813.866 ՀՀ դրամ, ո րից 680.256 ՀՀ դրա մը` որ պես պար տա վո րու թյուն նե րի ոչ պատ-

շաճ կա տար ման արդ յուն քում հաշ վեգր ված տույժ և տո կոս, 120.000 ՀՀ դրա մը` որ պես 

փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան վճար ման են թա կա գու մար, 13.610 ՀՀ դրա մը` 

որ պես պե տա կան տուր քի գու մար:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է ան վա-

վեր ճա նա չել 27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 02/12-Ի/2 հա մա ձայ նագ րի 6-րդ և 7-րդ 

կե տե րը և 27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 03-12/3 հա մա ձայ նագ րի 5-րդ և 6-րդ կե-

տե րը: 
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Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի (դա տա վոր` Ն. Կա րա պետ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 15.08.2014 թվա կա նի 

վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Ըն կե րու թյան պա հան ջած տույ-

ժե րի չա փը նվա զեց նել` դարձ նե լով օ րա կան 0,2 տո կոս և Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ 

Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 287.856 ՀՀ դրամ: Հայ ցը` մն ա ցած մա սով, և հա կընդ դեմ հայ-

ցը մե րժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

30.01.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի 15.08.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով. 

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

369-րդ, 372-րդ, 437-րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 48-րդ, 53-րդ և 131-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով Կազ մա կեր պու թյու նը տու-

ժան քը պա կա սեց նե լու որ ևէ պա հանջ չի ներ կա յաց րել, որ պի սի պայ ման նե րում ան հաս-

կա նա լի է Դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի կի րա-

ռու մը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով տու ժան քի չա փի պա կա սեց-

ման հա մար Դա տա րա նը պար տա վոր էր ու սումն  ա սի րել պա տաս խա նո ղի կող մի ց գոր-

ծով ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը` պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի մա-

սով, մի նչ դեռ Դա տա րա նը, ա ռանց տի րա պե տե լու պար տա վո րու թյուն նե րի խախտ ման 

հետ ևանք նե րի չա փին վե րա բե րող գեթ մե կ ա պա ցույ ցի, կի րա ռել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգք րի 372-րդ հոդ վա ծը: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ, 20-րդ հոդ ված-

նե րը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 7-րդ հոդ վա ծը, « Փաս տա բա նու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

5-րդ և 6-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը, փաս տա բա նի խե լա մի տ 

վար ձատ րու թյան և  որ պես գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-

մար վճար ման են թա կա գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը մե ր ժե լով, ան տե սել է, որ 

Ըն կե րու թյան կող մի ց ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան դի մե  լը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 

ե րաշ խա վոր ված հա յե ցո ղա կան ի րա վունք է, և « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

6-րդ հոդ վա ծի հիմ քով փաս տա բանն ի րա վունք ու նի հա տու ցում ստա նա լու իր ծա ռա յու-

թյուն նե րի դի մաց: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 30.01.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝

1. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 28.02.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 03-

12 ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 

պար տա վոր վել է Կազ մա կեր պու թյա նը մա տու ցել հետև յալ ծա ռա յու թյուն նե րը` հայ կա-
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կան ծրագ րե րի (հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կարգ չա յին ծրա գիր) մի  ջին փա թե-

թում պա հո ցի (բա զա) ստեղ ծում կամ դրա առ կա յու թյան դեպ քում` վեր ջի նիս ար դիա կա-

նա ցում և դ րա կի րառ մամբ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հաշ վա պա հա կան բո լոր 

պար տա դիր գրան ցա մատ յան նե րի վա րում, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման (հար կա յին 

օ րենսդ րու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շումն  ե րով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև 

այլ հաշ վառ ման և (կամ) գրան ցումն  ե րի) վա րում` « Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, ՀՀ-ում գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված և գլ խա վոր 

հաշ վա պա հի ֆունկ ցիո նալ պար տա կա նու թյուն նե րից բխող հար կա յին և  այլ հաշ վետ-

վու թյուն նե րի, տե ղե կու թյուն նե րի և հաշ վարկ նե րի (այ սու հետ բո լո րը մի ա սին` Հաշ վետ-

վու թյուն ներ) պատ րաս տում և հանձ նում հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րին, կադ րա յին 

գոր ծի վա րում, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ներ կա յա ցուց չու թյան 

ա պա հո վում պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան մար մի ն-

նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-13)։

2. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 29.06.2012 թվա կա նին կնքված ի րա վա-

բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու վե րա բեր յալ թիվ 02/12-Ի/1 պայ մա նագ րի (այ-

սու հետ` Պայ մա նա գիր) հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը պար տա վոր վել է Կազ մա կեր պու թյան 

հանձ նա րա րու թյամբ մա տու ցել Պայ մա նագ րի 1.2-րդ կե տով սահ ման ված ի րա վա բա նա-

կան ծա ռա յու թյուն նե րը, իսկ Կազ մա կեր պու թյու նը պար տա վոր վել է ըն դու նել մա տուց-

ված ծա ռա յու թյուն նե րը և վ ճա րել դրանց հա մար Պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով և 

ժամկ  ետ նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-15)։ 

3. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 03-

12/3 հա մա ձայ նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` կող մե  րը ո րո շել են 31.12.2013 թվա կա նից 

լու ծել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 28.02.2012 թվա կա նին կնքված ծա ռա-

յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 03-12 պայ մա նա գի րը: Հա մա ձայ նագ րի 4-րդ կե տի հա մա-

ձայն` պայ մա նագ րի լու ծու մը Կազ մա կեր պու թյա նը չի ա զա տում փաս տա ցի մա տուց ված 

ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց առ կա վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րից, ո րոնք են թա կա են 

կա տար ման պայ մա նագ րում սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում, իսկ հա մա ձայ նագ րի 5-րդ կե-

տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում Կազ մա կեր պու-

թյան կող մի ց վճար ման պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ մաս նա կի կա տա րե-

լու դեպ քում Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան գրա վոր պա հան ջով պար տա վոր վում է 

վեր ջի նիս վճա րել տույժ` չվճար ված պարտ քի գու մա րի 0,5 տո կո սի չա փով` յու րա քանչ յուր 

կե տանց ված օր վա հա մար: Հա մա ձայ նագ րի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` հա մա ձայ նա գիրն ու-

ժի մե ջ է մտնում 27.12.2013 թվա կա նից և գոր ծում է մի նչև Կող մե  րի կող մի ց հա մա ձայ-

նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 18)։

4. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 

02/12-Ի/2 հա մա ձայ նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` կող մե  րը ո րո շել են 31.12.2013 թվա կա-

նից լու ծել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 29.06.2012 թվա կա նին կնքված ի րա-

վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 02/12-Ի պայ մա նա գի րը: Հա մա ձայ-

նագ րի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի լու ծու մը Կազ մա կեր պու թյա նը չի ա զա տում 

փաս տա ցի մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց առ կա վճա րա յին պար տա վո րու թյուն-

նե րից, ո րոնք են թա կա են կա տար ման պայ մա նագ րում սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: Իսկ 

Հա մա ձայ նագ րի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` Պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով և ժամ-

կետ նե րում Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց վճար ման պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու 

կամ մաս նա կի կա տա րե լու դեպ քում Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան գրա վոր պա-

հան ջով պար տա վոր վում է վեր ջի նիս վճա րել տույժ` չվճար ված պարտ քի գու մա րի 0,5 

տո կո սի չա փով` յու րա քանչ յուր կե տանց ված օր վա հա մար: Հա մա ձայ նագ րի 7-րդ կե տի 

հա մա ձայն` հա մա ձայ նա գիրն ու ժի մե ջ է մտնում 27.12.2013 թվա կա նից և գոր ծում է մի նչև 

կող մե  րի կող մի ց հա մա ձայ նագ րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 19)։

5. Ըն կե րու թյան կող մի ց 05.03.2014 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյանն ու ղարկ վել է 

պա հան ջա գիր այն մա սին, որ Կազ մա կեր պու թյու նը չի վճա րել 2013 թվա կա նի հոկ տեմ-
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բեր, նո յեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հա մար մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քը, 

ո րի արդ յուն քում հաշ վարկ վել է տույժ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-28)։

6. Ըն կե րու թյան և «Այ վազյ  ան և  ըն կեր ներ փաս տա բա նա կան գրա սեն յակ» ՍՊԸ-ի 

մի ջև 04.03.2014 թվա կա նին կնքվել է ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 

թիվ LSA-FIN-14 պայ մա նա գի րը: Նշ ված պայ մա նագ րով ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քը սահ-

ման վել է 120.000 ՀՀ դրամ: Ըն կե րու թյան կող մի ց 14.03.2014 թվա կա նին տրված լիա զո-

րագ րով Ար թուր Այ վազյ  ա նը լիա զոր վել է ներ կա յաց նե լու Ըն կե րու թյան ի րա վունք նե րը և 

շա հե րը ՀՀ դա տա կան բո լոր ատ յան նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 32, 35-36)։

7. 11.07.2014 թվա կա նին կա յա ցած դա տա կան նիս տում Կազ մա կեր պու թյու նը հայտ նել 

է, որ Ըն կե րու թյու նը պատ շաճ չի կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը և տույ ժե րի գու մա-

րը վճա րե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լիս դրսևո րել է ան գոր ծու թյուն`տույ ժե րի գու մա րը վճա-

րե լու պա հանջն ուշ է ներ կա յաց րել, բա ցի այդ, նշել է նաև, որ տույ ժե րի գու մա րը կազ մում 

է մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քի մո տա վո րա պես 40 տո կո սը և վե րոգր յա լի հի ման 

վրա Դա տա րա նին խնդրել է տույ ժե րի գու մա րը հա մա մաս նո րեն մե ղ մե լ (հիմք՝ դա տա-

կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան է լեկտ րո նա յին կրիչ, հա տոր 1-ին, գ.թ.121):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը`տու ժան-

քի չա փը պա կա սեց նե լու հիմ քե րի, կար գի և  ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 

ի րա վուն քի ի րաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն 

կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի-

կա ձևա վո րե լու հա մար։ Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 

վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

369-րդ, 372-րդ, 437-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա-

տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր-

վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղո քի 1-ին և 2-րդ 

հիմ քե րու մ բարձ րաց ված հար ցե րին պա տաս խա նե լու  հա մար հարկ է հա մա րու մ անդ րա-

դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան խնդիր նե րին.

1. արդ յո՞ք դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ քով 

ի րա վա սու  է պա կա սեց նել պայ մա նագ րով (հա մա ձայ նագ րով) նա խա տես ված տու  ժան քի 

տո կո սադ րու յ քը.

2.  արդ յո՞ք ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու  թյու ն ներ մա տու  ցող ըն կե րու  թյու ն լի նե լու  

հան գա մանքն ինք նին բա ցա ռու մ է փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու  թյան` որ պես դա-

տա կան ծախ սի փոխ հա տու ց ման հնա րա վո րու  թյու  նը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե-

րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 369-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` տու ժանք 

(տու գանք, տույժ) է հա մար վում օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով ո րոշ ված այն դրա մա կան 

գու մա րը, ո րը պար տա պա նը պար տա վոր է վճա րել պար տա տի րո ջը` պար տա վո րու թյու-

նը չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու դեպ քում` նե րառ յալ կա տար ման կե տան ցի 

դեպ քում: Տու ժանք վճա րե լու պա հան ջով պար տա տե րը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել, որ 

ի րեն վն աս է պատ ճառ վել:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ե թե վճար ման են թա-

կա տու ժանքն ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք-

նե րին, դա տա րանն ի րա վունք ու նի պա կա սեց նել այն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է վկա-

յա կոչ ված հոդ ված նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նը նշել է, որ տու ժան քը պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն  ա պա հո վող ե րաշ-

խիք է: Այն նպա տա կաուղղ ված է ա պա հո վե լու պար տա պա նի կող մի ց պար տա վո րու թյան 

կա տա րու մը, իսկ դրա չկա տար ման կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում նրա հա մար 

նա խա տե սել գույ քա յին ան բա րեն պաստ հետ ևանք ներ՝ դրա մա կան պա տաս խա նատ վու-

թյուն, իսկ դա տա րա նը կոչ ված է ա պա հո վե լու սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար-

տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը: Տու ժան քը 

պա կա սեց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը կոչ ված է կան խե լու ան ձի կող մի ց իր քա ղա-

քա ցիա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը (տե՛ս, « Թա մամ» ար տադ րա-

կան կոո պե րա տիվն  ընդ դեմ «ԱՍ-ԿԱ» ՍՊԸ-ի թիվ 3-27(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 

է, որ չսահ մա նա փա կե լով պայ մա նագ րե րով նա խա տես վող տու ժան քի գու մա րի չա փը` 

օ րենս դի րը մի և նույն ժա մա նակ ի րա վունք է վե րա պա հել դա տա րան նե րին ո րո շե լու հիմ-

նա կան պար տա վո րու թյա նը հա մա չափ տու ժան քի սահ ման նե րը՝ ա պա հո վե լով սահ ման-

ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րի ող ջա մի տ հա-

րա բե րակ ցու թյու նը: Դա տա րան նե րին վե րա պահ ված նման ի րա վունքն ի րա վա կան այն 

մի  ջոց նե րից մե կն է, ո րոնք ուղղ ված են ան ձի կող մի ց իր քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 

ի րա կա նաց ման չա րա շա հու մը կան խե լուն, ինչն իր հեր թին հա մա հունչ է ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ի րա վուն քի որ ևէ ձևով չա րա շա-

հե լու ար գել քին (տե՛ս, ըստ դի մու  մի  «Գ լեն դել Հիլզ» ՓԲԸ-ի` Եր ևա նի քա ղա քա ցիա կան 

դա տա րա նի օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած 31.10.2008 թվա կա նի վճի ռը պար զա բա նե լու  մա-

սին թիվ ԵՄԴ/0134/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.03.2010 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ թեև տու ժան քի չա փը նվա զեց նե լը 

դա տա րա նի ի րա վունքն է, այ դու հան դերձ, ի րա վուն քի չա րա շա հու մը կան խե լու տե սանկ-

յու նից այն, ըստ էու թյան, նաև դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է, քա նի որ բո լոր դեպ-

քե րում խոս քը գնում է սահ ման ված տու ժան քի չա փի և պար տա վո րու թյան խախտ ման 

հետ ևանք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյան կամ ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյան ա պա-

հով ման մա սին: Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում տու ժան քը պա կա սեց նե լիս դա-

տա րանն ա ռա ջին հեր թին պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ նի այն հար ցը, թե 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քը որ քա նով է ան հա մա չափ պար տա վո րու-

թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին: Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել 

է, որ տու ժան քի չա փի նվա զե ցու մը չի կա րող նշա նա կել տու ժան քի վճա րու մի ց ընդ-

հան րա պես ա զա տում կամ այն պի սի չա փով նվա զե ցում, ո րը կի մաս տազր կի տու-

ժան քի ինս տի տու տը և չի ծա ռա յի իր նպա տա կին (պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 

ե րաշ խիք) (տե՛ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի «Եր ևա նի է լեկտ րատ րանս պորտ» ՓԲԸ-ն  

ընդ դեմ «ԱՐՄԻՆԿՈ» ՍՊԸ-ի թիվ ԵԿԴ/0930/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 18.07.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով տու ժան քի ինս տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի-

նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-

րում հա վե լել, որ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ քով 

ի րա վունք ու նի պա կա սեց նել մի այն տու  ժան քի գու  մա րի չա փը, այլ ոչ թե նվա զեց-

նել պայ մա նագ րով (հա մա ձայ նագ րով) սահ ման ված տու  ժան քի տո կո սադ րու յ քը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը պայ մա նա վոր ված է հետև յա լով.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տա կան և տե ղա-

կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա-
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րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու-

թյամբ կամ օ րենք նե րով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 94-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րան նե րի լիա-

զո րու թյուն նե րը, կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում են Սահ մա նադ-

րու թյամբ կամ օ րենք նե րով։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 

դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-

րու թյամբ, նույն օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան օ րենսգր քով և 

դ րանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օ րենք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսդ րու թյու նը հիմն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս-

նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քա յին ինք նու րույ նու թյան, 

սե փա կա նու թյան ան ձեռնմխ  ե լիու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, մաս նա վոր գոր ծե-

րին որ ևէ մե  կի կա մա յա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան, քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան, խախտ ված ի րա վունք նե-

րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րի 

վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րը և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու ի րա կա նաց նում ի րենց կամ քով և  ի 

շահ ի րենց: Ն րանք ա զատ են պայ մա նագ րի հի ման վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա վունք նե-

րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րո շե լու պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան-

կա ցած պայ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 437-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա-

քա ցի նե րը և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք ա զատ են պայ մա նա գիր կնքե լիս: Պայ մա նա գիր 

կնքե լուն հար կադ րել չի թույ լատր վում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ պայ մա նա գիր 

կնքե լու պար տա կա նու թյու նը նա խա տես ված է նույն օ րենսգր քով, օ րեն քով կամ կա մո-

վին ստանձ նած պար տա վո րու թյամբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` կող մե  րը 

կա րող են կնքել ինչ պես օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված, այն պես 

էլ չնա խա տես ված պայ մա նա գիր: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` պայ մա նագ րի 

պայ ման նե րը ո րոշ վում են կող մե  րի հա յե ցո ղու թյամբ, բա ցի այն դեպ քե րից, երբ հա մա-

պա տաս խան պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան 

ակ տե րով (հոդ ված 438-րդ):

Վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում 

է, որ օ րենս դի րը, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան 

վե րը նշված սկզբունք նե րից կամ քի ինք նա վա րու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, քա-

ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց ձեռք բե րե լու ու ի րա կա նաց-

նե լու, պայ մա նագ րի հի ման վրա ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ա զատ 

սահ մա նե լու, պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման ո րո շե լու 

սկզբունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա-

րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի` կող մե  րի հա մար նա խա տե սել է հնա րա վո րու թյուն` 

կնքե լու ինչ պես օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված, այն պես էլ չնա-

խա տես ված պայ մա նա գիր և սահ մա նե լու պայ մա նագ րի պայ ման նե րը, բա ցի այն դեպ-

քե րից, երբ հա մա պա տաս խան պայ մա նի բո վան դա կու թյու նը սահ ման ված է օ րեն քով 

կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ նա խա տե սել է մաս նա վոր գոր ծե րին կա մա յա կան մի  ջամ-

տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան սկզբուն քը, ո րը են թադ րում է, որ պե տա կան իշ խա նու-

թյան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, ցան կա ցած այլ ան ձինք ի րա-

վա սու չեն մի  ջամ տել քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի գոր ծե րին, ե թե նրանք 

ի րենց գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում են օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: 

Նշ ված սկզբուն քը են թադ րում է նաև, որ որ ևէ անձ, այդ թվում նաև դա տա րանն ի րա-

վունք չու նի կա մա յա կա նո րեն մի  ջամ տե լու կող մե  րի պայ մա նագ րա յին հա րա բե րու թյուն-
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նե րին` իր հա յե ցո ղու թյամբ պայ մա նագ րա յին որ ևէ դրույթ փո փո խե լու ե ղա նա կով: Դա-

տա րա նը պայ մա նագ րի որ ևէ դրույթ ի րա վա սու է փո փո խել մի այն հա մա պա տաս խան 

հայ ցա պա հան ջի առ կա յու թյան պայ ման նե րում: Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է ոչ մի այն 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 30-րդ գլ խի ( Պայ մա նա գիր փո փո խե լը և լու ծե լը) ի րա-

վա կար գա վո րու մի ց, այլև դա տա րա նի` որ պես պե տա կան իշ խա նու թյան մարմն  ի սահ մա-

նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կից:

Տու ժան քի տո կո սադ րույ քի մա սին պայ մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ 

պայ մա նագ րի պայ ման է, մի ա ժա մա նակ նաև` այն կնքած կող մե  րի ա զատ կամ քի դրսևո-

րում: Որ պես պայ մա նագ րի պայ ման` տու ժան քի տո կո սադ րույ քի չա փը կա րող է փո փոխ-

վել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 30-րդ գլ խի ( Պայ մա նա գիր փո փո խե լը և լու-

ծե լը) կա նոն նե րով: Հետ ևա բար դա տա րանն ի րա վա սու չէ իր նա խա ձեռ նու թյամբ և  իր 

իսկ հա յե ցո ղու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի հիմ քով նվա զեց-

նել պայ մա նագ րով նա խա տես ված տու ժան քի տո կո սադ րույ քի չա փը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րու մը, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի մե կ նա բա նու թյամբ, բա ցա ռա պես են թադ րում է պայ մա նագ րով նա խա տես-

ված տո կո սադ րույ քով հաշ վարկ ված տու ժան քի չա փի պա կա սե ցում, ընդ ո րում, նման 

պա կա սե ցու մը թույ լատ րե լի է մի այն այն դեպ քում, երբ տու ժանքն ակն հայ տո րեն ան հա-

մա չափ է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 

է հա մա րում նշել, որ օ րենսդ րի կող մի ց կի րառ ված «ակն հայտ ան հա մա չափ» եզ րույ-

թը, ըստ էու թյան, գնա հա տո ղա կան բնույ թի կա տե գո րիա է, ո րը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ 

դեպ քում են թա կա է պարզ ման` հաշ վի առ նե լով պար տա վո րու թյան խախտ ման հան գա-

մանք նե րը և վ րա հա սած հետ ևանք նե րը: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ դա տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն պար տա վո րու թյան չկա տար ման (խախտ ման) 

տևո ղու թյու նը, պար տա վո րու թյան մայր գու մա րի և հաշ վարկ ված տու ժան քի գու մա րի 

հա րա բե րակ ցու թյու նը, պայ մա նագ րի (ապ րանք նե րի, մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի, 

կա տար վող աշ խա տանք նե րի) գի նը, պար տա վո րու թյան խախտ ման արդ յուն քում կո-

րուստ նե րի առ կա յու թյու նը և  այլն: Ընդ ո րում, վե րոգր յա լի վե րա բեր յալ դա տա րան նե րի 

դա տո ղու թյուն նե րը պետք է բխեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից և  ի հա վաս-

տումն  դրանց` գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ փաս տել է, որ այս կամ 

այն հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի եզ րա կա ցու-

թյու նը պետք է լի նի գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ-

յեկ տիվ հե տա զոտ ման տրա մա բա նա կան հետ ևու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ-

ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա կա ի րա վուն քը և ներ քին հա մոզ մուն քը 

(տե՛ս, Ռու  զան նա Թո րոս յանն ընդ դեմ Ն վեր Մկրտչ յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1688/02/08 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 

28.02.2012 թվա կա նին և 29.06.2012 թվա կա նին հա մա պա տաս խա նա բար կնքվել են թիվ 

03-12 և թիվ 02/12-Ի/1 ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րե րը: Հե տա գա յում` Ըն-

կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 27.12.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 03-12/3 և թիվ 

02/12-Ի/2 հա մա ձայ նագ րե րի 1-ին կե տով 31.12.2013 թվա կա նից լուծ վել է Ըն կե րու թյան և 

Կազ մա կեր պու թյան մի ջև կնքված ինչ պես 28.02.2012 թվա կա նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա-

տուց ման թիվ 03-12 պայ մա նա գի րը, այն պես էլ 29.06.2012 թվա կա նի ի րա վա բա նա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ 02/12-Ի/1 պայ մա նա գի րը: Նշ ված հա մա ձայ նագ րե-

րով սահ ման վել է, որ պայ մա նագ րե րի լու ծու մը Կազ մա կեր պու թյա նը չի ա զա տում փաս-

տա ցի մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց առ կա վճա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րից, 

ո րոնք են թա կա են կա տար ման պայ մա նագ րում սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: Պայ մա-
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նագ րով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց վճար ման 

պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ մաս նա կի կա տա րե լու դեպ քում Կազ մա կեր-

պու թյունն Ըն կե րու թյան գրա վոր պա հան ջով պար տա վոր վում է վեր ջի նիս վճա րել տույժ` 

չվճար ված պարտ քի գու մա րի 0,5 տո կո սի չա փով` յու րա քանչ յուր կե տանց ված օր վա 

հա մար: Միա ժա մա նակ հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման վել է, որ հա մա ձայ նագ րերն ու ժի 

մե ջ են մտնում 27.12.2013 թվա կա նից և գոր ծում են մի նչև կող մե  րի կող մի ց հա մա ձայ-

նագ րե րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մը: Սույն գոր ծով չի վի ճարկ-

վել փաստն այն մա սին, որ Կազ մա կեր պու թյու նը 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բեր, նո յեմ բեր 

և դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հա մար մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի ար ժե քը` 1.800.000 ՀՀ 

դրա մը վճա րել է 17.03.2014 թվա կա նին, որ պի սի հիմ քով հաշ վարկ ված տո կոս նե րը և 

տույ ժե րը կազ մե լ են 680.256 ՀՀ դրամ:

 Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, ար ձա նագ րել է, որ հայց վո-

րի կող մի ց հաշ վարկ ված տու ժանքն ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան 

խախտ ման հետ ևանք նե րին, մաս նա վո րա պես, Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է, որ ե թե 

դրա մա կան շրջա նա ռու թյան հիմն  ա կան մաս նա կից ներ բան կե րի հա մար, ո րոնց նկատ-

մամբ կե տանց ված դրա մա կան պար տա վո րու թյուն նե րի հետ ևանք նե րը, գոր ծու նեու թյան 

բնույ թից ել նե լով, ա վե լի ծանր են, քան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ցան կա ցած կազ մա-

կեր պու թյան հա մար, տու ժան քի նոր մալ չա փը, որ պես կա նոն, 0,2 տո կոսն է վար կի մայր 

գու մա րի հա մար, ա պա վար կա յին գոր ծու նեու թյան հա մե  մա տու թյամբ ֆի նան սա կան 

տե սանկյ  ու նից պա կաս ռիս կա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող Ըն կե րու թյան հա մար 

օ րա կան 0,5 տո կոս տու ժանքն ակն հայ տո րեն ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խախտ-

ման հետ ևանք նե րին: Վե րոգր յա լի հի ման վրա Դա տա րա նը գտել է, որ հա մա ձայ նագ-

րե րով նա խա տես ված օ րա կան 0,5 տո կո սի չա փով տույ ժե րի չա փը պետք է նվա զեց նել` 

դարձ նե լով օ րա կան 0,2 տո կոս: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, ըստ 

էու թյան, հա մա ձայ նել է վեր ջի նիս եզ րա հան գումն  ե րին:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը շա րադր ված վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո 

գնա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի ի րա վա չա փու թյու նը, ար-

ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծով հայց վո րը Դա տա րան է ներ կա յաց րել 680.256 ՀՀ դրամ` որ պես պար-

տա վո րու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման արդ յուն քում հաշ վեգր ված տույժ և տո կոս 

բռնա գան ձե լու վե րա բեր յալ պա հանջ, մի նչ դեռ Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կիո րեն բա-

վա րա րե լով և վճ ռե լով կող մե  րի մի ջև կնքված հա մա ձայ նագ րե րով սահ ման ված օ րա-

կան 0,5 տո կո սի չա փով տույ ժե րի չա փը նվա զեց նել` այն դարձ նե լով օ րա կան 0,2 տո կոս, 

ան տե սել է, որ օ րա կան 0,5 տո կո սի չա փով տույժ սահ մա նե լը կող մե  րի ա զատ կա մա-

հայտ նու թյան արդ յունքն է, նրանց կող մի ց կնքված հա մա ձայ նագ րե րով դրսևո րած վար-

քա գի ծը, որ պի սի պայ ման նե րում Դա տա րանն ի րա վունք ու ներ, այն էլ այն դեպ քում, երբ 

տու ժանքն ակն հայտ ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան խախտ ման հետ ևանք նե րին, 

պա կա սեց նե լու մի այն հաշ վարկ ված տու ժան քի գու մա րի չա փը, այլ ոչ թե փո փո խու թյան 

են թար կեր պայ մա նագ րով սահ ման ված տու ժան քի տո կո սադ րույ քը:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը, նվա զեց նե լով կող մե -

րի մի ջև կնքված հա մա ձայ նագ րե րով նա խա տես ված տու ժան քի տո կո սադ րույ քի չա փը 

և  այն օ րա կան 0,5 տո կո սից դարձ նե լով օ րա կան 0,2 տո կոս, իսկ Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նը, հա մա ձայ նե լով Դա տա րա նի եզ րա հանգ մա նը, խախ տել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 372-րդ հոդ վա ծը, արդ յուն քում նաև` պայ մա նագ րի ա զա տու թյան և մաս նա-

վոր գոր ծե րին կա մա յա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան սկզբունք նե րը:

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա մա պա տաս խան ի րա վա կան գնա հատ-

ման չի ար ժա նաց րել այն, որ Դա տա րա նը չի մատ նան շել այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց 

հի ման վրա հան գել է այն հետ ևու թյան, որ կող մե  րի մի ջև կնքված հա մա ձայ նագ րե րով 

սահ ման ված և հաշ վարկ ված տու ժանքն ակն հայտ ան հա մա չափ է պար տա վո րու թյան 

խախտ ման հետ ևանք նե րին: 
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Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձի այն փաս տար կին, որ Կազ մա կեր-

պու թյու նը տու ժան քը պա կա սեց նե լու որ ևէ պա հանջ չի ներ կա յաց րել, որ պի սի պայ ման-

նե րում ի րա վա չափ չէ Դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 372-րդ հոդ-

վա ծի կի րա ռու մը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն գտնում է, որ այն ան հիմն  է, քա նի որ 

գոր ծում առ կա` Դա տա րա նի 11.07.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան 

ու սումն  ա սի րու թյու նից հետ ևում է, որ Կազ մա կեր պու թյու նը Դա տա րա նին խնդրել է տույ-

ժե րի գու մա րը հա մա մաս նո րեն պա կա սեց նել:

2) վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա ձայն` յու րա քանչ-

յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան 

այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա-

վունք: Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն ներն օ րեն քով չար գել-

ված բո լոր մի  ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վունք։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում 

ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը ցույց է տրվում պե տա կան մի  ջոց նե րի հաշ վին:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար-

տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն-

չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

Սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ յու րի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 

ստա նա լու ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան բաղ կա ցու ցիչ տարրն է: Ի րա վա բա-

նա կան օգ նու թյուն կա րող է ստա նալ ցան կա ցած անձ, ցան կա ցած հար ցի կա պակ ցու-

թյամբ` ան կախ նրա կար գա վի ճա կից, գոր ծու նեու թյան ո լոր տից, ի րա վա հա րա բե րու թյան 

բնույ թից, պե տա կան գոր ծու նեու թյան տե սա կից, ըն թա ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րից և  այլն: Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը ե րաշ խիք է նաև 

հան դի սա նում Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված այլ ի րա վունք նե րի, մաս նա վո րա պես` 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, պե տա կան այլ մար մի ն նե րի առջև ի րա-

վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վուն քի (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 

հոդ ված 18, մաս 1), ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն ներն oրեն քով չար գել ված բո լոր մի -

ջոց նե րով պաշտ պա նե լու ի րա վուն քի (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հոդ ված 18, մաս 2) ի րաց-

ման հա մար:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 08.10.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-765 ո րոշ մամբ 

ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի վե րա-

բեր յալ, մաս նա վո րա պես, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ Սահ մա նադ-

րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ըն կալ մամբ` ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու 

ի րա վուն քը նե րա ռում է նախ` ո րակյ  ալ ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ստա նա լու հնա-

րա վո րու թյու նը, երկ րորդ` պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը ո րակյ  ալ ի րա վա բա նա կան 

օգ նու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն ա պա հո վե լու բո լոր նրանց հա մար, ով քեր ի վի-

ճա կի չեն ինք նու րույն ստա նալ այդ պի սի օգ նու թյուն:

« Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ փաս-

տա բա նա կան գոր ծու նեու թյունն ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նեու թյան տե սակ է, որն ի րա-

կա նաց նում է փաս տա բա նը և  ուղղ ված է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա ցող ան ձի 

ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մանն ու պաշտ պա նու թյա նը՝ 

օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով և  ե ղա նակ նե րով:

« Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փաս-

տա բա նը կա րող է ի րա կա նաց նել հետև յալ գոր ծու նեու թյու նը՝ 

1) խորհր դատ վու թյուն, նե րառ յալ՝ վստա հորդ նե րին խորհր դատ վու թյուն տրա մադ-
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րե լը նրանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, փաս տաթղ թե րի 

ու սումն  ա սի րու մը, ի րա վա բա նա կան բնույ թի այլ փաս տաթղ թե րի կազ մու մը (այ սու հետ` 

խորհր դատ վու թյուն). 

2) ներ կա յա ցուց չու թյուն, նե րառ յալ՝ ներ կա յա ցուց չու թյու նը դա տա րա նում (այ սու-

հետ` դա տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն). 

3) քրեա կան գոր ծե րով պաշտ պա նու թյուն. 

4) օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով վկա յին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 

ցույց տա լը: 

Ի րա վա բան նե րի դե րին վե րա բե րող հիմն  ա րար սկզբունք նե րի (ըն դուն վել են հան-

ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ մա նը և  ի րա վա խախտ նե րի հետ վար վե լաձ ևին նվիր ված 

ՄԱԿ-ի ու թե րորդ կոնգ րե սի կող մի ց, ու ժի մե ջ է մտել 07.09.1990 թվա կա նին) 13-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ ի րենց հա ճա խորդ նե րի նկատ մամբ ի րա վա բան նե րը կա տա րում են հետև յալ 

գոր ծա ռույթ նե րը.

ա) խորհր դատ վու թյուն հա ճա խորդ նե րին` նրանց ի րա վա բա նա կան հա մա կար գի 

աշ խա տան քի վե րա բեր յալ այն չա փով, որ քա նով դա վե րա բե րում է հա ճա խորդ նե րի 

ի րա վա բա նա կան ի րա վունք նե րին ու պար տա կա նու թյուն նե րին.

բ) մատ չե լի բո լոր մի  ջոց նե րով հա ճա խորդ նե րին օգ նու թյուն ցույց տա լը և ն րանց 

շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար օ րենսդ րա կան մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լը.

գ) անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հա ճա խորդ նե րին օգ նու թյուն ցույց տա լը դա տա-

րան նե րում, տրի բու նալ նե րում կամ վար չա կան մար մի ն նե րում:

Վե րոնշ յալ հոդ ված նե րից հետ ևում է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նեու թյունն ի րա-

վա պաշտ պան գոր ծու նեու թյուն է, դրսևոր վում է ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա ցող 

ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և շա հե րի ի րա կա նաց մամբ ու պաշտ պա նու-

թյամբ՝ օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի  ջոց նե րով և  ե ղա նակ նե րով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ փաս տա բա նա կան գոր ծու նեու թյու նը` որ պես 

վստա հոր դի և փաս տա բա նի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն, նե րա ռում է տար-

բեր գոր ծո ղու թյուն ներ` սկսած խորհր դատ վու թյու նից, նե րառ յալ` ներ կա յա ցուց չու թյու նը, 

պաշտ պա նու թյու նը քրեա կան գոր ծե րով, օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում և կար գով 

վկա յին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լը: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում նշել, որ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ծա-

գում է « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշված գոր ծո-

ղու թյուն նե րից մե  կը կա տա րե լու պա հից, նե րառ յալ, երբ փաս տա բանն օգտ վում է ի րա-

վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

18-րդ հոդ վա ծով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վունք նե րից, կա տա-

րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, կախ ված փաս տա բա նի և վս տա հոր դի մի ջև 

ա ռա ջա ցած ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից, ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը կա րող է մի  

դեպ քում սահ մա նա փակ վել օ րեն քում նշված գոր ծո ղու թյուն նե րից մե  կով կամ նե րա ռել 

դրան ցում նշված տար բեր գոր ծո ղու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում ի րա վա բա նա կան օգ-

նու թյան բնույ թը և շր ջա նակ նե րը պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ-

նել փաս տա բա նի և վս տա հոր դի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյան քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան հիմ քին, քա նի որ փաս տա բա նի կող մի ց ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 

ցու ցա բեր վում է հա մա պա տաս խան պայ մա նագ րի կամ այլ ի րա վա բա նա կան փաս տի հի-

ման վրա: Ընդ ո րում, նշված դեպ քե րում նա խա տես վում են ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան 

ձևե րը և շր ջա նակ նե րը, ո րոնք փաս տա բա նը պետք է ցույց տա կոնկ րետ ան ձին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ փաս տա բա նի կող-

մի ց ան ձին ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու բնույ թը, դրա նում նե րառ վող գոր-

ծո ղու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը և  ի րա վա բա նա կան օգ նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը 

կա րող է պարզ վել կող մե  րի մի ջև ի րա վա հա րա բե րու թյան ա ռա ջաց ման հիմք հա մար վող 

ի րա վա բա նա կան փաս տե րի կամ կա տար ված փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի ու սումն  ա-

սի րու թյան արդ յուն քում (պայ մա նա գիր, լիա զո րա գիր և  այլն) (տե՛ս, Կ րոմ վել Գ րի գոր յանն 
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ընդ դեմ ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի թիվ ԵԿԴ/2598/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նի վճի ռը կազմ ված է նե րա ծա կան, նկա րագ րա կան, պատ ճա ռա բա-

նա կան և  եզ րա փա կիչ մա սե րից։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 4-րդ  

են թա կե տի հա մա ձայն՝ վճռի եզ րա փա կիչ մա սը պետք է պա րու նա կի եզ րա հան գումն  եր` 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան ծախ սե րը բաշ խե լու վե րա բեր յալ.

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դար-

ձել է փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյա նը՝ որ պես դա տա կան ծախս լի նե լու հան-

գա ման քին, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը դա տա-

կան ծախ սե րի մե ջ ընդգր կել է նաև փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը: Ուս տի 

փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը նախ ևա ռաջ պետք է դի տել որ պես դա տա-

կան ծախս, և հետ ևա բար այն պետք է բաշխ վի կող մե  րի մի ջև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով: Որ պես դա տա կան 

ծախս, թե՛ հայց վո րը, և թե՛ պա տաս խա նո ղը դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում կա րող 

են ներ կա յաց նել փաս տա բա նի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար կա տար ված կամ 

կա տար վե լիք վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց: Ընդ ո րում, ան կախ վճար ված գու մա-

րի բռնա գանձ ման մա սին պա հան ջի առ կա յու թյու նից, վճա րու մը հա վաս տող ա պա ցույց 

ներ կա յաց նե լը բա վա րար է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյա նը, որ պես դա տա կան ծախս, 

վճռով անդ րա դառ նա լու հա մար (տե՛ս, Նա րի նե Ռոս տոմ յանն ընդ դեմ «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-ի 

թիվ ԵԱՔԴ/1401/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր մե կ այլ ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է փաս տա բա նի վար-

ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցին, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, 

որ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է ամ-

բող ջու թյան մե ջ հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը 

(ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն-

նե րը փաս տա ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի-

ճա նը), գոր ծի բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քննու թյան 

տևո ղու թյու նը), նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան 

ծա ռա յու թյան մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան 

ակ տով բռնա գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա-

բե րակ ցու թյու նը (տե՛ս, Ֆեր դի նանտ Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն Պետ րոս յա նի թիվ 

ԵԿԴ/1587/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի 

ո րո շու  մը): 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան վճար ման են-

թա կա գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ հայց վո րը 

ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն է, նրա աշ խա տա կից-ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րը, ո րոնք մաս նա գի տու թյամբ ի րա վա բան ներն են, ակ տի վո րեն մաս նակ-

ցել են բո լոր նիս տե րին: Միա ժա մա նակ Դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 12-րդ հոդ վա ծը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե րու թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու 

հա մար փաս տա բան լի նե լը պար տա դիր չէ, մի այն աշ խա տա կից լի նե լը բա վա րար է, որ-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

90

պի սի պա րա գա յում որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի հայց վո րի` փաս տա բան աշ խա տա կից ներ 

չու նե նա լու հան գա ման քը: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «հայց վոր կող մի  աշ խա տա-

կից-ներ կա յա ցու ցիչ ներն են հիմն  ա կա նում դա տա կան նիս տե րի ըն թաց քում պաշտ պա-

նել հայց վո րի շա հե րը, իսկ այն դեպ քում, երբ հար ցե րին պա տաս խա նել է փաս տա բան 

Ար թուր Այ վազյ  ա նը, կամ պա տաս խա նե լիս հու շել են պա տաս խա նը, կամ լրաց րել այն, 

հետ ևա բար հայց վո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նման վար քագ ծի արդ յուն քում Դա տա րա նի 

մոտ ներ քին հա մոզ մունք է ձևա վոր վել, որ հայց վո րի կող մի ց իր ի րա վուն քի ի րա ցումն  

ի րա կա նաց վել է չա րա շահ ման մի  ջո ցով` ար տա քուստ ի րեն պատ կա նող ի րա վուն քի 

շրջա նակ նե րում»: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին նշել է, որ հայց վո րը հան դի սա նում է ի րա վա-

բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն, հետ ևա բար նա իր ի րա վունք նե րը 

դա տա րա նում պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյունն ու նե ցել է` ա ռանց նշված պայ մա նագ-

րով մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի և դ րանք սույն գոր ծի պա րա գա յում անհ րա ժեշտ չեն 

ե ղել, ուս տի դրանց վար ձատ րու թյու նը խե լա մի տ հա մար վել չի կա րող, որ պի սի պայ ման-

նե րում փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը 

Դա տա րա նի կող մի ց ի րա վա չափ է մե րժ վել:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և «Այ վազյ  ան և  ըն կեր ներ փաս տա-

բա նա կան գրա սեն յակ» ՍՊԸ-ի մի ջև 04.03.2014 թվա կա նին կնքվել է ի րա վա բա նա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման թիվ LSA-FIN-14 պայ մա նա գի րը և  որ պես ծա ռա յու թյուն նե-

րի ար ժեք նա խա տես վել է 120.000 ՀՀ դրա մը: Ըն կե րու թյան կող մի ց 14.03.2014 թվա կա նին 

տրված լիա զո րագ րով Ար թուր Այ վազյ  ա նը լիա զոր վել է ներ կա յաց նե լու Ըն կե րու թյան ի րա-

վունք նե րը և շա հե րը ՀՀ դա տա կան բո լոր ատ յան նե րում: Ար թուր Այ վազյ  անն Ըն կե րու թյան 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ մի ա ժա մա նակ մաս նակ ցել է Դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 79), 30.06.2014 թվա կա նի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 81), 11.07.2014 թվա կա նի 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 101), 30.07.2014 թվա կա նի (հա տոր 1-ին, գ.թ. 113) դա տա կան նիս տե րին: 

Վե րը նշվա ծը հաշ վի առ նե լով և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյու նը, օգտ վե լով իր ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն 

ստա նա լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից, կնքել է ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն-

նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա նա գիր փաս տա բա նա կան գրա սեն յա կի հետ` լիա-

զո րե լով փաս տա բան Ար թուր Այ վազյ  ա նին ներ կա յաց նե լու դա տա րա նում իր շա հե րը: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան հիմ-

քի առ կա յու թյան (տվյ ալ դեպ քում` ծա ռա յու թյուն նե րի վճա րո վի մա տուց ման պայ մա-

նագ րի) պայ ման նե րում, ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող Ըն կե րու թյուն 

լի նե լու հան գա մանքն ինք նին բա վա րար չէ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյու նը` 

որ պես դա տա կան ծախ սի փոխ հա տու ցում մե ր ժե լու հա մար: Այ սինքն` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ ո րակյ  ալ ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը 

և փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան հա մար փոխ հա տու ցում ստա նա լու ի րա-

վուն քը չի կա րող գտնվել կախ վա ծու թյան մե ջ այն պի սի հան գա մանք նե րից, ինչ պի սին 

են ի րա վա բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ըն կե րու թյուն լի նե լը կամ հա մա պա-

տաս խան մաս նա գետ ու նե նա լը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը փաս տա-

բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը մե ր ժե լով, իսկ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն այդ մա սով Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, 

սահ մա նա փա կել են Ըն կե րու թյան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և 

Կոն վեն ցիա յի 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, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը` տույ ժի և տո կոս-

նե րի, փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար նե րի բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սով, 
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նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար` գոր ծի փաս տե րը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո պար զե լու և գ նա հա տե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 30.01.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` ըստ հայ ցի « Ֆին լեքս» ՍՊԸ-ի ընդ դեմ 

« Մե տաքս» ԲԲԸ-ի՝ տույ ժի և տո կոս նե րի, փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար նե րի 

բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սով, ու ղար կել Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա-

կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0888/02/14

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵէԴ/0888/02/14

Նախագահող դատավոր՝  Ն. Բարսեղյ ան 

Դատավորներ՝ Ս. Միքայելյ ան

 Հ. Ենոքյան

  

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 

 նախագահու թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

   Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին 

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Վ լադ Հա կոբ յա նի ան վան « Հա մակց ված կե-

րե րի գոր ծա րան»» ՓԲԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ Նի կո լայ Հա կոբ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 12.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի 

« Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղի» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ «Վ լադ Հա-

կոբ յա նի ան վան « Հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րան»» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ՝ Կազ մա կեր պու-

թյուն)՝ գու մար բռնա գան ձե 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռնա գան-

ձել 1.313.605 ՀՀ դրամ, այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ 

հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը` մի նչև պար տա վո րու թյան 

փաս տա ցի կա տար ման օ րը:

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Գ րի գոր յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 08.09.2014 թվա կա-

նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

12.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա-

տա րա նի 08.09.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով. 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա-

ծի 3-րդ կե տը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 208-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 

11.01.2013 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` ան հաղ թա հա րե լի 

ուժ է դիտ վել նաև նշված պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո ծա գած ցան կա ցած ակ տը կամ 

գոր ծո ղու թյու նը, որ պի սիք տվյ ալ դեպ քում դրսևոր վել են ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-

թեր մաք սա յին պե տա կան կո մի  տեի կող մի ց կազմ ված մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման 

վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե  լու և դ րա հի ման վրա վա գոնն ի պահ հանձ նե լու 

ե ղա նակ նե րով: Ընդ ո րում, ան հաղ թա հա րե լի ուժն ա ռա ջա ցել է վա գոնն ի պահ հանձ նե-

լու պա հից և շա րու նակ վել է մի նչև վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում հա մա պա տաս խան 

ո րո շում կա յաց նե լը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան եր կա թու ղա-

յին տրանս պոր տի կա նո նադ րու թյան մա սին» դաշ նա յին օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը, ին չը 

հան գեց րել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի խախտ մա նը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 12.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 08.09.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) 11.01.2013 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև կնքվել է Հա րավ-

կով կաս յան եր կա թու ղում ի րա կա նաց վող բեռ նա փո խադ րումն  ե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի 

մա տուց ման հետ կապ ված հաշ վարկ նե րի կազ մա կերպ ման պայ մա նա գիր (այ սու հետ՝ 

Պայ մա նա գիր) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-17).

2) Պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Պայ մա նա գի րը կար գա վո րում է դրա կող-

մե  րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը` կապ ված հաշ վարկ նե րի կազ մա կերպ ման և փո խադ-

րավ ճար նե րի, գան ձումն  ե րի, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան եր կա թու ղով 

բո լոր տե սա կի հա ղոր դակ ցու թյուն նե րում եր կա թու ղա յին տրանս պոր տով բեռ նա փո-

խադ րումն  ե րի ժա մա նակ Ըն կե րու թյա նը հա սա նե լիք այլ վճար նե րի հետ (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 10-17).

3) Պայ մա նագ րի 1.3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան կա յա րան նե րում բեռ-

նա փո խադ րումն  ե րի կազ մա կերպ ման հետ կապ ված լրա ցու ցիչ գան ձումն  ե րը և  այլ 

վճար նե րը հաշ վարկ վում են Ըն կե րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում տե ղադր ված 

« Բեռ նա փո խադ րումն  ե րի կազ մա կերպ ման ժա մա նակ Ըն կե րու թյան կող մի ց տրա մադր-

վող աշ խա տանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի գնա ցու ցակ»-ի այն դրույ քա չա փով, ո րը գոր-

ծում է փո խադր ման փաս տաթղ թե րում բե ռը փո խադր ման ըն դու նե լու մա սին օ րա ցու ցա-

յին դրոշ մա կը դնե լու ամ սաթ վին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-17).

4) Պայ մա նագ րի 5.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Պայ մա նագ րի կող մե  րից և  ոչ մե  կը պա-

տաս խա նատ վու թյուն չի կրում Պայ մա նագ րով իր ցան կա ցած պար տա վո րու թյուն նե րի 

ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ չկա տա րե լու հա մար, ե թե դա ե ղել է ան հաղ թա հա րե լի ու-

ժի ազ դե ցու թյան արդ յունք, այն է՝ ջրհե ղեղ, հրդեհ, երկ րա շարժ և  այլ բնա կան ա ղետ ներ, 

Պայ մա նագ րի կնքման պա հից հե տո ծա գած ցան կա ցած ակ տեր կամ գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Ե թե այդ հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կն ան մի  ջա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել Պայ մա նագ-

րով սահ ման ված ժամկ  ե տում պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վրա, ա պա պար տա-
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վո րու թյուն նե րի կա տար ման ժամկ  ե տը եր կա րաձգ վում է այն քան ժա մա նա կով, որ քան որ 

գոր ծել են այդ ու ժե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10-17).

5) 07.12.2013 թվա կա նին կազմ վել է ընդ հա նուր ձևի ակտ այն մա սին, որ Գ յում րի- 

Մա սիս ու ղի ժա մա նե լիս թիվ 95012951 վա գո նի զննու թյու նից պարզ վել է, որ դրա վրա յից 

բա ցա կա յում է մաք սա յին կա պա րակ նի քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 56).

6) 10.12.2013 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր մաք սա յին պե տա կան կո-

մի  տեի (այ սու հետ՝ Կո մի  տե) կող մի ց կազմ վել է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե-

րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն այն մա սին, որ վե րը նշված վա գո նի վրա յից բա ցա կա յում է 

«Այ րում» մաք սա յին կե տում տե ղադր ված մաք սա յին ա պա հով ման մի  ջո ցը (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 58).

7) 18.12.2013 թվա կա նի գրու թյամբ Կո մի  տեի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կա լը Կո մի -

տեի հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րին գրա վոր հանձ նա րա րել է բե ռի բաց թո ղու-

մը թույ լատ րել մի այն նյու թե րի վերջ նա կան ըն թաց քը լու ծե լուց հե տո` այդ փաս տաթղ թի 

պատ ճե նը նաև ու ղար կե լով Կազ մա կեր պու թյա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79).

8) 08.01.2014 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րե նը դի մե լ է Կո մի  տեին՝ 

խնդրե լով թույ լատ րել հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յու թյամբ բա ցել վա գո նը և դա տար կել բե-

ռը: Ի պա տաս խան` Կո մի  տեն 31.01.2014 թվա կա նին հայտ նել է, որ Կո մի  տեի նա խա գա հի 

ա ռա ջին տե ղա կա լի 29.01.2014 թվա կա նի գրու թյամբ թույ լատր վել է բե ռի բաց թո ղու մը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 77, 80).

9) Ըն կե րու թյան կող մի ց կազմ ված ըն դու նող հանձ նո ղի թիվ 002108 հու շա թեր թի կի 

հա մա ձայն՝ թիվ 95012951 վա գո նի բեռ նա յին աշ խա տան քը, տվյ ալ դեպ քում` բեռ նա թա-

փու մը, ա վարտ վել է 01.02.2015 թվա կա նին` ժա մը 13:50-ին, նույն օ րը ժա մը 15:10-ին նշված 

վա գո նը հա վաք վել է և ժա մը 19:35-ին կա յա րա նից ու ղարկ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 106).

10) 05.02.2014 թվա կա նին Ըն կե րու թյան Գլ խա վոր տնօ րե նը Կազ մա կեր պու թյան 

գլխա վոր տնօ րե նին պա հան ջա գիր է ներ կա յաց րել 01.02.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 

ա ռա ջա ցած 1.313.600 ՀՀ դրա մի  չա փով պարտ քը վճա րե լու մա սին` նաև կազ մե  լով ծա ռա-

յու թյուն նե րի մա տուց ման, աշ խա տանք նե րի կա տար ման հար կա յին հա շիվ: Ի պա տաս-

խան դրան` Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րե նը 10.02.2014 թվա կա նին նաև հայտ նել 

է, որ մի այն 01.02.2014 թվա կա նին է թույ լատր վել բեռ նա թա փել վա գո նը, բայց քննու թյու-

նը դեռևս չի ա վարտ վել, և հենց պարզ վի, թե ով է մե  ղա վոր կա պա րակ նի քի բա ցա կա-

յու թյան հար ցում, ա պա վա գո նի պա րա պուր դի գու մա րը կա րող է պա հան ջել նրա նից 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 72, 73, 75).

11) Կո մի  տեի ի րա վա խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ նե րի 

ի րա կա նաց ման վար չու թյան 27.02.2014 թվա կա նի « Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե-

լու մա սին» թիվ 298 ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան տնօ րեն Ռո բերտ Սարգս յա նի նկատ-

մամբ վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է ի րա վա խախտ ման կազ մի  բա ցա կա յու թյան 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ, քա նի որ մաք սա յին ա պա հով ման մի  ջո ցը կո րել է ոչ թե վեր ջի-

նիս, այլ ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տա կան պահ պա նու թյան գլխա վոր վար չու թյան Թու ման-

յա նի բաժ նի աշ խա տա կից Բագ րատ Թա մազյ  ա նի կող մի ց վա գո նի պահ պա նու թյու նը ոչ 

պատ շաճ կա տա րե լու հետ ևան քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 59-61):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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 րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծը խախ տե լու հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու  նեու  թյու ն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վո րու -

թյու նն ան հաղ թա հա րե լի ու  ժի հետ ևան քով խախ տե լու  հա մար պա տաս խա նատ վու  թյան 
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ա ռանձ նա հատ կու  թյու ն նե րին` մի ա ժա մա նակ վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով իր 

նախ կի նու մ ար տա հայ տած դիր քո րո շու մն  ե րը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -

թյան դա տա րան նե րի կող մի ց վե ճե րի և  այլ գոր ծե րի լու ծ ման ժա մա նակ այլ պե տու  թյան 

ի րա վու ն քի նոր մե  րի կի րա ռե լիու  թյան հար ցին: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսդ րու թյու նը հիմն  վում է իր կող մի ց կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն-

նե րի մաս նա կից նե րի հա վա սա րու թյան, կամ քի ինք նա վա րու թյան և գույ քա յին ինք-

նու րույ նու թյան, սե փա կա նու թյան ան ձեռնմխ  ե լիու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, 

մաս նա վոր գոր ծե րին որ ևէ մե  կի կա մա յա կան մի  ջամ տու թյան ան թույ լատ րե լիու թյան, 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի ա նար գել ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյան, խախտ-

ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան 

սկզբունք նե րի վրա: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցի նե րը և  ի րա վա-

բա նա կան ան ձինք քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը ձեռք են բե րում ու ի րա կա-

նաց նում ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց: Ն րանք ա զատ են պայ մա նագ րի հի ման 

վրա սահ մա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րո շե լու պայ-

մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծին, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը, նպա տակ 

ու նե նա լով ա պա հո վե լու քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան վե րը նշված սկզբունք նե րից 

կամ քի ինք նա վա րու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, խախտ ված ի րա վունք նե րի վե-

րա կանգն ման ա պա հով ման, դրանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան, քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք ներն ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց ձեռք բե րե լու ու ի րա կա նաց նե լու, պայ մա-

նագ րի հի ման վրա ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ա զատ սահ մա նե լու, 

պայ մա նագ րի` օ րենսդ րու թյա նը չհա կա սող ցան կա ցած պայ ման ո րո շե լու ի րա կա նա ցու-

մը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից-

նե րի` կող մե  րի հա մար նա խա տե սել է հնա րա վո րու թյուն` կնքե լու ինչ պես օ րեն քով կամ 

այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված, այն պես էլ չնա խա տես ված պայ մա նա գիր և 

սահ մա նե լու պայ մա նագ րի պայ ման նե րը (տե´ս, « Հա րավ կով կաս յան եր կա թու  ղի» ՓԲԸ-ն  

ընդ դեմ «ԼԵՎ ԳՐՈՒՊ ԻՐԱՎԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԿԴ/1489/02/13 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պար տա-

պա նը պար տա վո րու թյու նը չկա տա րե լու և (կամ) ան պատ շաճ կա տա րե լու հա մար պա-

տաս խա նա տու է մե ղ քի առ կա յու թյան դեպ քում, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն-

քով կամ պայ մա նագ րով: Պար տա պա նը ճա նաչ վում է ան մե ղ, ե թե ա պա ցու ցում է, որ 

ին քը պար տա վո րու թյու նը պատ շաճ կա տա րե լու հա մար ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված 

բո լոր մի  ջոց նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ձեռ նար-

կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վո րու թյու նը չկա տա րած 

կամ ան պատ շաճ կա տա րած ան ձը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում, ե թե չա պա-

ցու ցի, որ պատ շաճ կա տա րումն  անհ նար է ե ղել ան հաղ թա հա րե լի ու ժի, այ սինքն` 

տվյ ալ պայ ման նե րում ար տա կարգ և  ան կան խե լի հան գա մանք նե րի հետ ևան քով, ե թե 

այլ բան նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար դեն իսկ անդ րա-

դար ձել է վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյա նը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը որ պես պար տա վո րու թյու նը խախ տե լու 

հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր պայ ման սահ մա նել է պար տա վո րու թյու-

նը խախ տած ան ձի մե ղ քի առ կա յու թյու նը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տով նա խա տես վել 

է մե ղ քի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում պար տա վո րու թյու նը խախ տած ան ձի պա տաս-

խա նատ վու թյու նը, ե թե պար տա վո րու թյու նը բխում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու-

թյան ի րա կա նա ցու մի ց: Ընդ ո րում, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց-

նե լիս պար տա վո րու թյու նը չկա տա րած կամ ան պատ շաճ կա տա րած ան ձը են թա կա չէ 
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պա տաս խա նատ վու թյան մի այն այն դեպ քում, ե թե ա պա ցու ցի, որ պատ շաճ կա տա րումն  

անհ նար է ե ղել ան հաղ թա հա րե լի ու ժի, այ սինքն` տվյ ալ պայ ման նե րում ար տա կարգ և  

ան կան խե լի հան գա մանք նե րի հետ ևան քով: Այդ կա նո նը կի րա ռե լի չէ, ե թե օ րեն քով կամ 

պայ մա նագ րով նա խա տես վել է նույ նիսկ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյան պայ ման-

նե րում պար տա վո րու թյու նը չկա տա րած կամ ան պատ շաճ կա տա րած ան ձի պա տաս-

խա նատ վու թյուն կրե լու հան գա ման քը (տե´ս, «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ 

« Լանդ րաս» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՔԴ/0595/04/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

մի և նույն ժա մա նակ հա վե լում է, որ մե ղ քի՝ որ պես պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 

պայ մա նի առ կա յու թյան մա սին կա նո նը կրում է դիս պո զի տիվ բնույթ, քա նի որ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծում օ րենս դի րը բա ցա ռու թյուն է նա խա տե սել 

այն դեպ քե րի հա մար, երբ քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող 

է վրա հաս նել ան կախ մե ղ քի առ կա յու թյու նից, դրանք են` օ րեն քով կամ կող մե  րի հա-

մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված դեպ քե րը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպք է, օ րի նակ, ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը, ո րի 

մե կ նա բա նու թյու նից բխում է, որ ե թե ան ձը պար տա վո րու թյու նը չի կա տա րել կամ ան-

պատ շաճ է կա տա րել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ա պա պա-

տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում ան կախ նրա մե ղ քի առ կա յու թյու նից: Ընդ ո րում, 

օ րենսդ րի կող մի ց նման տար բե րակ ված մո տե ցում դրսևո րե լը ար դա րաց ված է, քա նի որ 

ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց վում է շա հույթ (ե կա մուտ) ստա նա լու 

նպա տա կով և հետ ևա բար են թադր վում է, որ նման դեպ քե րում բա ցա սա կան հետ ևանք-

նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը պետք է իր վրա վերց նի հենց ձեռ նար կա տի րա-

կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձը: 

Այ սինքն՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձինք` որ պես 

գույ քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում սե փա կան ռիս կով գոր ծող, գոր ծա րա րու թյան հա մա-

պա տաս խան ո լոր տում մաս նա գի տաց ված սուբ յեկտ ներ, պար տա վո րու թյուն նե րը չկա-

տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան են են թարկ վում 

ան կախ մե ղ քի առ կա յու թյու նից:

Դ րա հետ մե կ տեղ օ րենս դիրն ընդ հա նուր կա նո նից նա խա տե սել է ո րո շա կի բա ցա-

ռու թյուն, ո րի դեպ քում պար տա վո րու թյու նը խախ տած ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու-

թյուն ի րա կա նաց նող անձն ա զատ վում է դրա հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նից, ե թե 

ա պա ցու ցում է, որ պար տա վո րու թյան պատ շաճ կա տա րումն  անհ նար է ե ղել ան հաղ թա-

հա րե լի ու ժի հետ ևան քով: Միև նույն ժա մա նակ, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նող ան ձին ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հիմ քով պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա-

տե լը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն, պայ մա-

նա վոր ված է ար տա կարգ և  ան կան խե լի, այ սինքն՝ այն պի սի բա ցա ռիկ, ան սո վոր, ե զա կի 

հան գա մանք նե րի ի հայտ գա լով, ո րոնք հաղ թա հա րե լը տվյ ալ պա րա գա յում օբ յեկ տի-

վո րեն անհ նա րին է: Ընդ ո րում, ի հայտ ե կած հան գա ման քի ար տա կարգ և  ան կան խե լի 

լի նե լը յու րա քանչ յուր դեպ քում պետք է դի տար կել ու գնա հա տել կոնկ րետ պար տա վո-

րու թյան բնույ թի և դ րա կա տար ման պայ ման նե րի շրջա նակ նե րում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 10.12.2013 թվա կա նին Կո մի  տեի կող մի ց կազմ-

վել է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն այն մա սին, որ 

թիվ 95012951 վա գո նի վրա յից բա ցա կա յում է «Այ րում» մաք սա յին կե տում տե ղադր ված 

մաք սա յին ա պա հով ման մի  ջո ցը: 18.12.2013 թվա կա նի գրու թյամբ Կո մի  տեի նա խա գա հի 

ա ռա ջին տե ղա կա լը Կո մի  տեի հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րին գրա վոր հանձ նա-

րա րել է բե ռի բաց թո ղու մը թույ լատ րել մի այն նյու թե րի վերջ նա կան ըն թաց քը լու ծե լուց 

հե տո: 08.01.2014 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րե նը դի մե լ է Կո մի  տեին՝ 

խնդրե լով թույ լատ րել հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յու թյամբ բա ցել վա գո նը և դա տար կել բե-

ռը, ո րին ի պա տաս խան՝ Կո մի  տեն 31.01.2014 թվա կա նին հայտ նել է, որ Կո մի  տեի նա խա-

գա հի ա ռա ջին տե ղա կա լի 29.01.2014 թվա կա նի գրու թյամբ թույ լատր վել է բե ռի բաց թո-
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ղու մը: Դ րա նից հե տո Ըն կե րու թյան կող մի ց կազմ ված` ըն դու նող հանձ նո ղի թիվ 002108 

հու շա թեր թի կի հա մա ձայն՝ թիվ 95012951 վա գո նի բեռ նա յին աշ խա տան քը, տվյ ալ դեպ-

քում` բեռ նա թա փու մը, ա վարտ վել է 01.02.2015 թվա կա նին, նույն օ րը նշված վա գո նը հա-

վաք վել և կա յա րա նից ու ղարկ վել է:

Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ Պայ մա նագ րի 5.1-րդ կե տով սահ ման վել 

է, որ Պայ մա նագ րի կող մե  րից և  ոչ մե  կը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում իր ցան կա-

ցած պար տա վո րու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ չկա տա րե լու հա մար, ե թե դա 

ե ղել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի ազ դե ցու թյան արդ յունք, այն է` ջրհե ղեղ, հրդեհ, երկ րա-

շարժ և  այլ բնա կան ա ղետ ներ, նույն պայ մա նագ րի կնքման պա հից հե տո ծա գած ցան-

կա ցած ակ տեր կամ գոր ծո ղու թյուն ներ, ինչ պես նաև ար ձա նագ րե լով, որ 2013 թվա կա նի 

դեկ տեմ բե րի 10-ից մի նչև 2014 թվա կա նի փետր վա րի 01-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 

նկատ մամբ առ կա է (ա ռա ջա ցել է) ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հան գա մանք ներ (ֆորս-մա-

ժոր), քա նի որ Կո մի  տեի կող մի ց վե րոնշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում մաք սա յին ձևա կեր-

պումն  եր և բե ռի բաց թո ղում չի թույ լատր վել, գտել է, որ պա տաս խա նո ղը որ ևէ պա տաս-

խա նատ վու թյան են թարկ վել չի կա րող, ու հայ ցը մե ր ժել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով 14.02.1992 թվա կա նին ըն դուն ված և 

նույն օրն ու ժի մե ջ մտած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց վա վե րաց ված «Ան-

կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան եր կա թու ղա յին տրանս պոր տը հա մա կար-

գող մար մի ն նե րի մա սին» հա մա ձայ նագ րի և դ րա շրջա նակ նե րում 13.02.2008 թվա կա նին 

կնքված կոն ցե սիոն պայ մա նագ րի դրույթ նե րին, կի րա ռել է « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 

եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի կա նո նադ րու թյան մա սին» դաշ նա յին օ րեն քի 22-րդ հոդ-

վա ծը, ու գտնե լով, որ ան հիմն  է Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  այն մա սին, որ Կազ մա կեր-

պու թյու նը որ ևէ պա տաս խա նատ վու թյուն չի կա րող կրել, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա-

րել է և Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լով` գործն ու ղար կել է նոր քննու թյան:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Պայ մա նա գի րը մե կ նա բա նե լով դրա նում պա րու նակ-

վող բա ռե րի և  ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ, ար ձա նագ րում է, որ դրա 

կող մե  րը, ել նե լով կամ քի ինք նա վա րու թյան, պայ մա նագ րի ա զա տու թյան, քա ղա քա ցիա կան 

ի րա վունք ներն ի րենց կամ քով և  ի շահ ի րենց ձեռք բե րե լու ու ի րա կա նաց նե լու, պայ մա-

նագ րի հի ման վրա ի րենց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն ա զատ սահ մա նե լու 

սկզբունք նե րից, Պայ մա նագ րի 5.1-րդ կե տով որ պես ան հաղ թա հա րե լի ուժ են դի տել ու որ-

պես դրա հետ ևան քով պար տա վո րու թյան կա տա րու մի ց ա զատ վե լու հիմք են նա խա տե սել 

նաև « Պայ մա նագ րի կնքման պա հից հե տո ծա գած ցան կա ցած ակ տե րը կամ գոր ծո ղու թյուն-

նե րը», «ե թե այդ հան գա մանք նե րից որ ևէ մե կն ան մի  ջա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել Պայ-

մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման վրա»:

Հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 

որ Պայ մա նա գի րը կնքե լուց հե տո Պայ մա նագ րի 5.1-րդ կե տի ի մաս տով ծա գել է այն պի-

սի ակտ, տվյ ալ դեպ քում` 10.12.2013 թվա կա նին Կո մի  տեի կող մի ց կազմ վել է մաք սա յին 

կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյուն, որն ան մի  ջա կա նո րեն ազ դե ցու-

թյուն է ու նե ցել Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Պայ մա նագ րով նա խա տես ված ժամկ  ե տում 

պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լու վրա, և  այդ ժամկ  ետն ա վարտ վել է մի այն Կո մի  տեի 

կող մի ց բե ռի բաց թո ղու մը թույ լատ րե լուց հե տո:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման պայ ման նե րում չի 

կա րող վրա հաս նել Պայ մա նա գի րը չկա տա րե լու հա մար Կազ մա կեր պու թյան պա տաս-

խա նատ վու թյու նը, քա նի որ, ինչ պես ար դեն իսկ նշվեց վե րը, պար տա վո րու թյան պատ-

շաճ կա տա րումն  անհ նար է ե ղել կող մե  րի կա մա հայտ նու թյամբ պայ մա նագ րում սահ-

ման ված ի մաս տով ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հետ ևան քով:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում բո ղոք բե րած ան ձի փաս-

տար կը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 417-րդ հոդ վա-

ծը խախ տե լու վե րա բեր յալ:

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-
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մա ձայն՝ դա տա րա նը վե ճե րը և  այլ գոր ծե րը լու ծում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

Սահ մա նադ րու թյան, օ րենք նե րի և դ րանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ ի րա վա կան 

ակ տե րի հի ման վրա:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րանն օ րեն քին կամ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան կա րող է կի րա ռել նաև 

այլ պե տու թյուն նե րի ի րա վուն քի նոր մե ր:

Վե րոնշ յալ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան դա տա րան նե րը վե ճե րը և  այլ գոր ծե րը լու ծե լիս պետք է ղե կա վար վեն ՀՀ Սահ-

մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և դ րանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ ի րա վա կան 

ակ տե րով, իսկ այլ պե տու թյան ի րա վուն քի նոր մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա-

տա րան նե րը կա րող են կի րա ռել մի այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քին կամ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե ճը լու ծե լիս կի րա ռել է այլ պե տու թյան, 

տվյ ալ դեպ քում` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ի րա վուն քի նոր մը` « Ռու սաս տա նի Դաշ նու-

թյան եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի կա նո նադ րու թյան մա սին» դաշ նա յին օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վածն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ «14.02.1992 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած` Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց վա վե րաց ված «Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր-

ծակ ցու թյան եր կա թու ղա յին տրանս պոր տը հա մա կար գող մար մի ն նե րի մա սին» հա մա-

ձայ նագ րի շրջա նակ նե րում Ըն կե րու թյու նը, ո րը կա տա րում է Հա յաս տա նի եր կա թու ղա յին 

տրանս պոր տի հա մա կար գի կոն ցե սիոն կա ռա վա րու մը 13.02.2008 թվա կա նին կնքված 

կոն ցե սիոն պայ մա նագ րով, իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում է եր կա թու ղով բե ռի 

փո խադր ման հետ կապ ված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման մի աս նա կան կա նոն նե րով, 

ո րոնք նա խա տես ված են Եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի կա նո նադ րու թյամբ»: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ո՛չ 14.02.1992 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած 

«Ան կախ պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան եր կա թու ղա յին տրանս պոր տը հա մա կար-

գող մար մի ն նե րի մա սին» հա մա ձայ նա գի րը, և  ո՛չ էլ 07.02.2008 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա-

րու թյան թիվ 83-Ա ո րոշ ման հա վել ված հան դի սա ցող « Հայ կա կան եր կա թու ղու հա մա կար-

գը « Ռու սա կան եր կա թու ղի ներ» ԲԲ ըն կե րու թյան կող մի ց ստեղծ ված « Հա րավ կով կաս յան 

եր կա թու ղի» ՓԲ ըն կե րու թյա նը փո խան ցե լու մա սին» 13.02.2008 թվա կա նին ստո րագր ված 

կոն ցե սիոն պայ մա նա գի րը նման կար գա վո րում չեն նա խա տե սում: 

Ա վե լին` վե րոնշ յալ կոն ցե սիոն պայ մա նագ րի 2-4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ «կոն ցե-

սիոն ժամկ  ե տի ամ բողջ ըն թաց քում կոն ցե սիո նե րը (« Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղի» 

ՓԲԸ-ն) պար տա վոր է ղե կա վար վել և  իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նել կի րառ վող 

օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան»: Նույն պայ մա նագ րի 1-1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

«կի րառ վող օ րենսդ րու թյուն  ̀ նշա նա կում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան 

ակ տե րը»: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Ռու սաս տա նի Դաշ նու-

թյան եր կա թու ղա յին տրանս պոր տի կա նո նադ րու թյան մա սին» դաշ նա յին օ րեն քը սույն 

գոր ծով կի րա ռե լի չէր, մի նչ դեռ Վե րաքնն նիչ դա տա րա նը, այն սխալ կի րա ռե լով, սխալ 

եզ րա հանգ ման է ե կել նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան վե րա բեր յալ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի ու ժով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-

նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-
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քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-

քի տարր է, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված 

ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։

Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-

նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ 

սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս-

տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք 

է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու-

թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին և 

7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե-

տի հա մա ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը 

գանձ վում է գույ քա յին պա հան ջի գոր ծե րով՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա-

կաս բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կից և  ոչ ա վե լի բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի-

կից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար վճա րել է 40.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա-

կա է բա վա րար ման, և  այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րից, հա մա ձայն 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի «ա» են թա կե տի, մի այն 

39.400 ՀՀ դրամն  է անհ րա ժեշտ ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ-

պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտնում է, որ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 

գու մա րից 39.400 ՀՀ դրա մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ 

հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Ըն կե րու թյան կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 12.12.2014 թվա կա նի ո րո շումն  ու օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա-

րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 08.09.2014 թվա-

կա նի վճռին:

2. « Հա րավ կով կաս յան եր կա թու ղի» ՓԲԸ-ից հօ գուտ «Վ լադ Հա կոբ յա նի ան վան 

« Հա մակց ված կե րե րի գոր ծա րան»» ՓԲԸ-ի բռնա գան ձել 39.400 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա-

բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված գու մա րից փոխ հա տուց ման են թա կա պե տա-

կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ3/0222/02/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ՏԴ3/0222/02/13

Նախագահող դատավոր` Կ. Հակոբյան

Դատավորներ` Ն. Տավարացյան

 Տ. Նազարյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

  

  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Ար մե  նիա Ին շու րանս» ա պա հո վագ րա կան 

ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ռու զան նա Թադ ևոս յա նի վճռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` 

ըստ հայ ցի Ըն կե րու թյան ընդ դեմ Վա չա գան Խա չա տուր յա նի և Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի` 

գու մա րի բռնա գանձ ման 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Վա չա գան Խա չա տուր յա նից և 

Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նից հա մա պար տու թյան կար գով բռնա գան ձել Ըն կե րու թյան կող-

մի ց հա տուց ված 849.840 ՀՀ դրամ ա պա հո վագ րա կան հա տուց ման գու մա րը:

ՀՀ Տա վու շի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Խա չիկ-

յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 05.09.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

16.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա-

նի 05.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1021-րդ հոդ վա-

ծը, «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող պա տաս խա նատ վու  թյան 

պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 27-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «դ» են թա կե տը և 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տը, ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տա տե լով Դա տա րա նի դիր քո րո շու մը, ար ձա նագ րել 

է, որ Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը` որ պես ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ-

քով տի րա պե տող անձ, չի խախ տել «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-

մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի «դ» են թա կե տի, ինչ-

պես նաև թիվ SC138136 ԱՊՊԱ վկա յագ րի 13-րդ կե տի, դրա ան բա ժա նե լի մաս հան դի սա-

ցող « Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի կող մի ց 13.09.2010 

թվա կա նի թիվ 10-Լ ո րոշ մամբ հաս տատ ված «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ-

տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան (ԱՊՊԱ) 

պայ ման ներ»-ի 7-րդ գլ խի 7.1 կե տի պա հանջ նե րը, քա նի որ տու ժո ղին վրաեր թի են թար-

կե լու հետ ևան քով` վեր ջի նիս կյ ան քի հետ կապ ված ա ռա ջին օգ նու թյու նը ցու ցա բե րե լու 

և հի վան դա նոց տե ղա փո խե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ, ոս տի կա նու թյան բաժ նում կա տար-

ված հա մա պա տաս խան քննու թյամբ պայ մա նա վոր ված գտնվել է այն պի սի գեր լար ված և 

գեր հույզ վի ճա կում, որ հնա րա վոր չի ե ղել պա տա հա րի մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նել 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը:

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով «Ավ տոտ րանս պոր տա-

յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո-

վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծին, այն մե կ նա բա նել է յու րո վի, ին չի արդ-

յուն քում գտել է, որ Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի գեր լար ված և գեր հույզ վի ճա կում գտնվե լու 

հան գա ման քը դաս վում է վե րը նշված հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի 

շար քին:

Ինչ պես Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, այն պես էլ Դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, հիմք ըն դու նե լով 

մի այն վկա նե րի ցուց մունք նե րը և չու նե նա լով որ ևէ բժշկա կան հաս տա տու թյան կող մի ց 

Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի հո գե վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կանք, ան հիմն  հան գել են այն 

եզ րա կա ցու թյա նը, որ Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը գտնվել է գեր լար ված և գեր հույզ վի ճա-

կում, ին չի հետ ևան քով էլ չի զան գա հա րել Ըն կե րու թյուն: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 

չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը դեպ քից հե տո զան գա հա րել է 

շտա պօգ նու թյուն և  ոս տի կա նու թյուն, սա կայն ան հա պաղ չի զան գա հա րել նաև Ըն կե րու-

թյուն և չի տե ղե կաց րել վթա րի մա սին, ո րը 28.12.2012 թվա կա նին կնքված թիվ SC138136 

ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով հան դի սա նում է վեր ջի նիս պար տա կա նու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը`

1. 28.12.2012 թվա կա նին կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-

մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան թիվ ՏC138136 վկա-

յագ րի (այ սու հետ` Վ կա յա գիր) հա մա ձայն` Վա չա գան Խա չա տուր յանն ա պա հո վագ րել է 

ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող «ՎԱԶ 21061» մակ նի շի 16OS516 հաշ վառ-

ման հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նան (այ սու հետ` Ավ տո մե  քե նա) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8).
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2. Վ կա յագ րի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` Ավ տո մե  քե նա յի լիա զոր ված տի րա պե տող է 

հա մար վում Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8).

3. 29.05.2013 թվա կա նի «Ք րեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման 

հա մա ձայն` 24.04.2013 թվա կա նին ժա մը 21:30-ի սահ ման նե րում Անդ րա նիկ Գուլ քան յանն 

իր վա րած Ավ տո մե  քե նա յով խախ տել է « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րը և 

տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի շա հա գոր ծումն  ար գե լող ան սար քու թյուն նե րի և պայ ման-

նե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 

28.07.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն ո րոշ ման (այ սու հետ` Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան 

կա նոն ներ) 65-րդ և 66-րդ կե տե րի պա հանջ նե րը և վ րաեր թի է են թար կել ճա նա պար-

հով անց նող Սա սուն Գալստ յա նին ու նրա ա ռող ջու թյանն անզ գու շու թյամբ պատ ճա ռել է 

կյ ան քին վտանգ սպառ նա ցող ծանր վն աս (հա տոր 1-ին, գ.թ. 19).

4. Տե ղի ու նե ցած պա տա հա րի վե րա բեր յալ 17.06.2013 թվա կա նի թիվ 13-043 եզ րա-

կա ցու թյան հա մա ձայն` տե ղի ու նե ցած պա տա հա րը ճա նաչ վել է ա պա հո վագ րա կան և 

Սա սուն Գալստ յա նին պատ ճառ ված վն ա սի հա մար վճար վել է 849.840 ՀՀ դրամ, ո րից 

680.000 ՀՀ դրա մը` « Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» ՓԲԸ-ին, իսկ 169.840 ՀՀ դրա մը` Սա սուն 

Գալստ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Գալստ յա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14).

5. Վ կա յագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց ման ժամկ  ե տի և կար-

գի մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի-

նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը 

տե ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա-

սին հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով ԱՊՊԱ կտրո նի վրա նշված հե ռա խո սա-

հա մա րով: Վ կա յագ րի 14-րդ կե տի հա մա ձայն` « Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի 

բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի կող մի ց 13.09.2010 թվա կա նին հաս տատ ված` «Ավ տոտ րանս պոր-

տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա-

հո վագ րու թյան պայ ման նե րը» Վ կա յագ րի ան բա ժա նե լի մասն են (հա տոր 1-ին, գ.թ. 8).

6. « Հե ռա խո սա զան գե րի հա մա կարգ ման կենտ րոն» բաժ նի կող մի ց տրա մադր ված 

զան գե րի ցան կի հա մա ձայն` Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի կի նը` Մե րի Գուլ քան յա նը, ա պա հո-

վագ րա կան պա տա հա րի մա սին Ըն կե րու թյա նը հայտ նել է 25.04.2013 թվա կա նին, ժա մը 

09:47-ին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 10):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու-

մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

19-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր-

ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 19-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա-

րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց-

ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք բո լոր դեպ քե րու մ է, որ ա պա հո վա դիր 

հա մար վող ան ձի և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե-

տող այլ ան ձի հու  զա կան լար ված վի ճա կու մ գտնվե լը կա րող է դաս վել ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ հայտ նե լու  պար տա կա նու  թյան չկա-

տար ման բա ցա ռու  թյու ն նե րի շար քին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1021-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե այլ 
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բան նա խա տես ված չէ ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով, ա պա ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի տե ղի ու նե նա լու արդ յուն քում ա պա հո վադ րին (ա պա հո վագր ված ան ձին) 

պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա (կամ շա հա ռո ւի) պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա սը պատ-

ճա ռած ան ձի նկատ մամբ անց նում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց ված 

գու մա րի մա սով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1017-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան 

հա մա ձայն` ոչ կյ ան քի ա պա հո վագ րու թյան պայ մա նագ րով ա պա հո վա դիրն ա պա հո վագ-

րա կան պա տա հա րի վրա հաս նելն ի րեն հայտ նի դառ նա լուց հե տո պար տա վոր է այդ 

մա սին ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա 

ներ կա յա ցուց չին: Ե թե պայ մա նագ րով նա խա տես ված է ծա նուց ման ժամկ  ետ և (կամ) 

ե ղա նակ, ա պա դա պետք է ար վի սահ ման ված ժամկ  ե տում ու պայ մա նագ րում նշված 

ե ղա նա կով:

«Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով ա պա հո վա դիր հա մար վող ան ձը և (կամ)  ավ տոտ-

րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ անձն ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի դեպ քում պար տա վոր են այդ մա սին հայտ նել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու-

թյա նը: Ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու ժամկ  ետ նե րը և կար գը, ինչ պես 

նաև ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րից հե տո ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան և պա տա-

հա րի մաս նա կից նե րի այլ գոր ծո ղու թյուն նե րը սահ ման վում են « Հա յաս տա նի ավ տոա-

պա հո վագ րող նե րի բյու րո»-ի կա նոն նե րով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված պա հանջ-

նե րից ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման վում են բա ցա ռու թյուն ներ այն դեպ քե րի հա մար, 

երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի-

րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա-

կում կամ այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ անհ նա րին էր ա պա հո վագ րա կան ըն կե-

րու թյա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նել, կամ ա պա հո վա դի րը տեղյ  ակ չի ե ղել և չէր կա րող 

տեղյ  ակ լի նել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին`  ավ տոտ րանս պոր տա յին  մի  ջոցն 

օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ-

ճա ռով: Ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի-

րա պե տող այլ ան ձը կրում են ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը նրանց կող մի ց ա պա-

հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու անհ նա րի նու թյան (ան տեղյ  ա կու թյան) 

ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը: Նույն մա սով նա խա տես ված տե ղե կաց ման պար-

տա կա նու թյունն անհ նա րին դարձ նող հան գա մանք նե րի վե րաց ման (ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց վե լու) դեպ քում ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր-

տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ անձն ա պա հո վագ րա կան պա տա-

հա րի մա սին պար տա վոր է պայ մա նագ րով սահ ման ված կար գով ան մի  ջա պես հայտ նել 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը:

«Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

1-ին կե տի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դարձ 

պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ, 

ե թե ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 

ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին:

Նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ րա կան 

ըն կե րու թյու նը հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ-

ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (ա պա հո վադ րի) նկատ-

մամբ, ե թե ԱՊՊԱ պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ-

րա կան ըն կե րու թյու նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին:

« Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի կող մի ց 13.09.2010 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

105

թվա կա նի թիվ 10-Լ ո րոշ ման 9.1 մա սի 9.1.1 կե տի «դ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո-

վագ րողն հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ան-

ձի նկատ մամբ, ե թե վկա յագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րո-

ղը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին:

« Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի կող մի ց 13.09.2010 

թվա կա նի թիվ 10-Լ ո րոշ ման 9.1 մա սի 9.1.2 կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վագ-

րողն հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք ու նի վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ-

րանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (Ա պա հո վադ րի) նկատ մամբ, ե թե վկա յագ րով 

սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րո ղը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա-

կան պա տա հա րի մա սին:

Վ կա յագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց ման ժամկ  ե տի և կար գի 

մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Ա պա հո վա դի րը (ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա-

կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը) պար տա վոր է ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը տե-

ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա սին 

հայտ նել Ա պա հո վագ րո ղին` զան գա հա րե լով ԱՊՊԱ կտրո նի վրա նշված հե ռա խո սա հա-

մա րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոնշ յալ հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից 

հետ ևում է, որ վն աս պատ ճա ռած ան ձը կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի սե փա կա նա տե րը պար տա կա նու թյուն են կրում ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի 

տե ղի ու նե նալն ի րենց հայտ նի դառ նա լուց հե տո ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) 

տե ղե կաց նել ա պա հո վագ րո ղին կամ նրա ներ կա յա ցուց չին: Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը, հարկ հա մա րե լով անդ րա դառ նալ օ րենսդ րի կող մի ց նա խա տես ված` 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյանն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե-

լու պար տա կա նու թյան կա տար ման «ան հա պա ղու թյան» եզ րույ թի ըն կալ մանն ու մե կ նա-

բան մա նը, գտնում է, որ այն ու նի հետև յալ բո վան դա կու թյու նը. «ան հա պաղ» նշա նա կում 

է ա ռանց հա պա ղե լու, ան մի  ջա պես, նույն պա հին, հնա րա վո րինս ա րագ, ա ռա վե լա գույնս 

սեղմ ժամկ  ե տում: Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օ րենս դի րը, 

սահ մա նե լով «ան հա պա ղու թյան» եզ րույ թը, այն չի դի տել որ պես բա ցար ձակ պայ ման, 

քա նի որ ի րա վա նոր մի  հե տա գա շա րադ րան քում կի րա ռել է նաև «ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում» հաս կա ցու թյու նը: Իսկ ող ջա մի տ կա րող է գնա հատ վել այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, 

որն օբ յեկ տի վո րեն անհ րա ժեշտ է որ ևէ կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման հա մար: 

Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում «ան հա պա ղու թյան» պար տա դիր պայ մա նի գնա-

հա տումն  ի րա կա նաց նե լիս դա տա րան նե րը ոչ մի այն պետք է հաշ վի առ նեն ծա նուց ման 

ան մի  ջա պես, նույն պա հին ի րա կա նաց ված լի նե լու փաս տը, այլև՝ դրա ի րա կա նաց ման՝ 

ա ռա ջին իսկ օբ յեկ տիվ, ար դա րաց ված հնա րա վո րու թյու նը:

Ընդ ո րում, ե թե տե ղի է ու նե նում ա պա հո վագ րա կան պա տա հար, ա պա ա պա հո-

վադ րին պատ ճառ ված վն ա սից բխող նրա կամ շա հա ռո ւի պա հան ջի ի րա վուն քը վն ա-

սը պատ ճա ռած ան ձի նկատ մամբ անց նում է ա պա հո վագ րո ղին` նրա կող մի ց հա տուց-

ված գու մա րի մա սով: Սա կայն, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյու նը հե տա դարձ պա հան ջի 

(սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք է ձեռք բե րում վն աս պատ ճա ռած ան ձի և (կամ) վն աս պատ-

ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ նկատ մամբ, ե թե ԱՊՊԱ պայ-

մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով, այ սինքն` ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամ-

կե տում կամ օբ յեկ տի վո րեն ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում) 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը չի տե ղե կաց վել ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա-

սին:

«Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու 

պար տա կա նու թյան կա տար ման հար ցում բա ցա ռու թյուն ներ են հա մար վում հետև յալ 

դեպ քե րը.



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

106

1. երբ ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով 

տի րա պե տող այլ ան ձը պա տա հա րի հետ ևան քով հայտն վել են ան գի տա կից վի ճա կում,

2. հայտն վել են այն պի սի ի րա վի ճա կում, որ անհ նա րին էր ա պա հո վագ րա կան ըն-

կե րու թյա նը պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լը,

3. ա պա հո վա դի րը տեղյ  ակ չի ե ղել և չէր կա րող տեղյ  ակ լի նել ա պա հո վագ րա-

կան պա տա հա րի մա սին  ̀ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե-

տող այլ ան ձի կող մի ց նրան չտե ղե կաց նե լու կամ այլ պատ ճա ռով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում անդ րա դառ-

նա լով վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյա նը, փաս տել է, որ դա տա րա նը բազ մա-

կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու 

հա մար պար տա վոր է հե տա զո տել և գ նա հա տել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաuտե րը և մի այն նշված պա հանջ նե րի պահ պան ման արդ յուն-

քում ո րո շել հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ մե ր ժե լու հար ցը (տե´ս, օ րի-

նակ, «Եր ևան Ջու ր» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ Իս կու  հի Ա վագ յա նի և մ յու ս նե րի թիվ ԵԱԴԴ/0417/02/12 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, վկա յա կո չել է «Ավ տոտ րանս պոր տա յին 

մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ-

րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

կե տը, ին չի արդ յուն քում հան գել է այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը, 

գտնվե լով հո գե կան գեր լար ված և գեր հույզ վի ճա կում, ի վի ճա կի չի ե ղել պա տա հա րի 

մա սին ան հա պաղ հայտ նել ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը, և գ տել է, որ այդ պի սի 

վի ճա կում գտնվե լու հան գա ման քը դաս վում է նշված օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 

նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի շար քին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը, հիմն  ա վոր է 

հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն առ այն, որ տու ժո ղին վրաեր թի են-

թար կե լու հետ ևան քով վեր ջի նիս կյ ան քի հետ կապ ված ա ռա ջին օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու 

և հի վան դա նոց տե ղա փո խե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված, իսկ այ նու հետև 

ոս տի կա նու թյան բաժ նում կա տար ված հա մա պա տաս խան քննու թյան կա պակ ցու թյամբ 

Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը գտնվել է այն պի սի գեր լար ված և գեր հույզ վի ճա կում, որ հնա-

րա վոր չի ե ղել պա տա հա րի մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նել Ըն կե րու թյա նը:

Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա-

լով սույն գոր ծի փաս տե րին և ս տո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ար ված եզ րա հան-

գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Վ կա յագ րով Վա չա գան Խա չա տուր յանն ա պա-

հո վագ րել է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Ավ տո մե  քե նան, ո րի լիա-

զոր ված տի րա պե տող է նշվել Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը: 29.05.2013 թվա կա նի «Ք րեա կան 

գոր ծի հա րու ցու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` 24.04.2013 թվա կա նին ժա մը 

21:30-ի սահ ման նե րում Անդ րա նիկ Գուլ քան յանն իր վա րած Ավ տո մե  քե նա յով խախ տել 

է Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 65-րդ և 66-րդ կե տե րի պա հանջ նե րը 

և վ րաեր թի է են թար կել ճա նա պար հով անց նող Սա սուն Գալստ յա նին ու նրա ա ռող-

ջու թյանն անզ գու շու թյամբ պատ ճա ռել է կյ ան քին վտանգ սպառ նա ցող` ծանր վն աս: 

« Հե ռա խո սա զան գե րի հա մա կարգ ման կենտ րոն» բաժ նի կող մի ց տրա մադր ված զան-

գե րի ցան կի հա մա ձայն` Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի կի նը` Մե րի Գուլ քան յա նը, ա պա հո-

վագ րա կան պա տա հա րի մա սին Ըն կե րու թյա նը հայտ նել է 25.04.2013 թվա կա նին, ժա մը 

09:47-ին` մոտ 12 ժամ անց, մի նչ դեռ 28.12.2012 թվա կա նին Վա չա գան Խա չա տուր յա նի և 

Ըն կե րու թյան մի ջև կնքված Վ կա յագ րի` պա տա հա րի մա սին Ա պա հո վագ րո ղին ծա նուց-
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ման ժամկ  ե տի և կար գի մա սին 13-րդ կե տի հա մա ձայն` Վա չա գան Խա չա տուր յա նը և 

(կամ) Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը պար տա վոր վել են ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րը տե-

ղի ու նե նա լուց հե տո ան հա պաղ (ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում) այդ մա սին 

հայտ նել Ըն կե րու թյա նը` զան գա հա րե լով ԱՊՊԱ կտրո նի վրա նշված հե ռա խո սա հա մա-

րով: Տե ղի ու նե ցած պա տա հա րի վե րա բեր յալ 17.06.2013 թվա կա նի թիվ 13-043 եզ րա-

կա ցու թյան հա մա ձայն` տե ղի ու նե ցած պա տա հա րը ճա նաչ վել է ա պա հո վագ րա կան և 

Սա սուն Գալստ յա նին պատ ճառ ված վն ա սի հա մար վճար վել է 849.840 ՀՀ դրամ, ո րից 

680.000 ՀՀ դրա մը` « Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» ՓԲԸ-ին, իսկ 169.840 ՀՀ դրա մը` Սա սուն 

Գալստ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Գալստ յա նին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան-

նե րը, վեր լու ծե լով «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս-

խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սը, գտել են, որ գեր լար ված և գեր հույզ վի ճա կում գտնվե լը դաս վում է նշված 

հոդ վա ծով նա խա տես ված բա ցա ռու թյուն նե րի շար քին: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

փաս տում է, որ օ րենս դի րը «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 

պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սում սպա ռիչ կեր պով ամ րագ րել է այն բո լոր բա ցա ռու թյուն նե րի շրջա-

նա կը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում է մի այն հնա րա վոր վն աս պատ ճա ռած ան ձի 

կամ վն աս պատ ճա ռած ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ վրա դրված` 

ա պա հո վագ րո ղին ան հա պաղ տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյան չկա տա րու մը:

Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Անդ-

րա նիկ Գուլ քան յա նը կա րող էր գտնվել հու զա կան լար ված վի ճա կում, սա կայն վեր ջինս 

փաս տա ցիո րեն չի հայտն վել ան գի տա կից վի ճա կում, այ սինքն` ամ բող ջու թյամբ գի-

տակ ցել է տե ղի ու նե ցած պա տա հա րը, առ կա ի րո ղու թյու նը և հա մա պա տաս խան ի րադ-

րու թյու նում կա րո ղա ցել է ձեռ նար կել մի  շարք գոր ծո ղու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` տու-

ժո ղին ու ղեկ ցել է հի վան դա նոց, ոս տի կա նու թյան բաժ նում տվել է բա ցատ րու թյուն ներ: 

Ա վե լին, գոր ծում առ կա փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ Անդ րա նիկ Գուլ-

քան յա նը տե ղի ու նե ցած ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րին հա ջոր դող ժա-

մա նա կա հատ վա ծում գտնվել է ֆի զի կա կան և հո գե կան բա վա րար վի ճա կում, որ պես զի 

կա րո ղա նար պատ շա ճո րեն կա տա րել օ րեն քով և պայ մա նագ րով իր վրա դրված` Ըն կե-

րու թյանն ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նե լու պար տա-

կա նու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի` Ըն կե րու թյա նը պա տա հա րի մա սին տե-

ղե կաց ման անհ նա րի նու թյան հան գա ման քի պարզ ման անհ րա ժեշ տու թյա նը, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ վեր ջի նիս կող մի ց չի ներ կա յաց վել որ ևէ 

ա պա ցույց, ո րը կա րող էր հաս տա տել տվյ ալ ի րա վի ճա կում այն պի սի ի րա կան և  օբ յեկ-

տիվ պատ ճառ նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք կա րող էին հիմք հան դի սա նալ հա մա պա տաս-

խան գոր ծո ղու թյան կա տար ման անհ նա րի նու թյան ստեղծ ման և հե տա գա յում այդ պի սի 

անհ նա րի նու թյան հիմն  ա վոր ման հա մար: Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

սույն գոր ծում բա ցա ռա պես սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոն ցից են` սթրե-

սա յին վի ճա կում գտնվե լը, տու ժո ղի կյ ան քի և  ա ռող ջու թյան վե րա բեր յալ ան հանգս-

տու թյու նը, գեր լար ված և գեր հու զա կան հո գե վի ճա կում հայտն վե լը, դեռևս բա վա րար չէ 

Ըն կե րու թյա նը` պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով ա պա հո վագ րա կան 

պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց ման անհ նա րի նու թյան հան գա ման քի առ կա յու թյու նը հիմ-

նա վոր ված հա մա րե լու հա մար:

Միև նույն ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վա չա գան Խա չա-

տուր յա նի կող մի ց ևս չի ներ կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց, ո րը կհիմն  ա վո րեր ա պա հո վադ-

րի՝ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին հայտ նե լու պար տա կա նու թյան կա տար ման 

հար ցում «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ-

վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սում ամ րագր ված բա ցա ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը:
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Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի և մե կ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս-

տում հա մադ րե լով և գ նա հա տե լով սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը և/ կամ Վա չա գան 

Խա չա տուր յա նը չեն կա տա րել թե՛ «Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց 

բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 

թե՛ « Հա յաս տա նի ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո» ԻԱՄ խորհր դի հա մա պա տաս խան 

ո րոշ մամբ, և թե՛ Վ կա յագ րով հստա կո րեն ի րենց վրա դրված պար տա կա նու թյու նը, այն 

է` Ըն կե րու թյանն ան հա պաղ (ող ջա մի տ ժամկ  ե տում) չեն տե ղե կաց րել ա պա հո վագ րա-

կան պա տա հա րի մա սին, ուս տի հիշ յալ պար տա վո րու թյան չկա տար ման պայ ման նե րում 

Ըն կե րու թյու նը Սա սուն Գալստ յա նին պատ ճառ ված վն ա սի հա մար վճար ված 849.840 ՀՀ 

դրա մի  մա սով, ո րից 680.000 ՀՀ դրամ վճար վել է « Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» ՓԲԸ-ին, 

իսկ 169.840 ՀՀ դրա մը` Սա սուն Գալստ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Գալստ յա նին, ու-

նի հե տա դարձ պա հան ջի (սուբ րո գա ցիա յի) ի րա վունք:

Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, չի րա կա նաց նե լով սույն գոր ծի փաս տե րի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, վե րոնշ յալ հան գա մանք նե րի ան-

տես ման արդ յուն քում հան գել են հայ ցի` ան հիմն  լի նե լու վե րա բեր յալ սխալ եզ րա հանգ-

ման այն պա րա գա յում, երբ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քով ներ-

կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը են թա կա էր բա վա րար ման:

 Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու-

թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյան կող մի ց հա տուց ված 849.840 ՀՀ դրամ ա պա հո վագ րա-

կան հա տուց ման գու մա րը հա մա պար տու թյան կար գով բռնա գան ձել Անդ րա նիկ Գուլ-

քան յա նից և Վա չա գան Խա չա տուր յա նից: Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում հա մա պարտ պա տաս-

խա նատ վու թյան ինս տի տու տին և ն շել հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 361-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հա մա-

պարտ պար տա կա նու թյու նը (պա տաս խա նատ վու թյու նը) կամ հա մի  րավ պա հան ջը ծա-

գում է, ե թե պար տա կա նու թյան հա մա պար տու թյու նը կամ պա հան ջի հա մի  րա վու թյու նը 

նա խա տես ված է պայ մա նագ րով կամ սահ ման ված է օ րեն քով, մաս նա վո րա պես, ե թե ան-

բա ժա նե լի է պար տա վո րու թյան ա ռար կան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 362-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա պան նե րի 

հա մա պարտ պար տա կա նու թյան դեպ քում պար տա տերն ի րա վունք ու նի, ինչ պես բո լոր 

պար տա պան նե րից հա մա տեղ, այն պես էլ յու րա քանչ յու րից պա հան ջել կա տա րե լու պար-

տա վո րու թյունն ինչ պես լրիվ, այն պես էլ պարտ քի մի  մա սով: Հա մա պարտ պար տա պան-

նե րից մե  կից լրիվ բա վա րա րում չստա ցած պար տա տերն ի րա վունք ու նի չստա ցած մա սը 

պա հան ջել մյուս հա մա պարտ պար տա պան նե րից: Հա մա պարտ պար տա պան նե րը պար-

տա կան են մն ում այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ պար տա վո րու թյու նը լրիվ չի կա տար վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյան 

ինս տի տու տը կոչ ված է ա ռա վե լա գույնս ե րաշ խա վո րե լու պար տա տի րոջ ի րա վունք նե րը` 

հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով վեր ջի նիս ցան կա ցած պա րա գա յում ստա նա լու իր պա հան-

ջի բա վա րա րու մը:

Միև նույն ժա մա նակ սույն ո րոշ ման շրջա նակ նե րում հի շա տակ ված` «Ավ տոտ րանս-

պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 

ա պա հո վագ րու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի վեր լու ծու-

թյան արդ յունք նե րով ակն հայտ է դառ նում, որ ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի դեպ քում 

ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյանն այդ մա սին պար տա վոր են հայտ նել ա պա հո վա դի րը 

և (կամ)  ավ տոտ րանս պոր տա յին  մի  ջոցն օ րի նա կան հիմ քով տի րա պե տող այլ ան-

ձը: Ընդ ո րում, ա պա հո վա դի րը և (կամ) ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոցն օ րի նա կան 

հիմ քով տի րա պե տող այլ ան ձը կրում են ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը նրանց 

կող մի ց ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի մա սին տե ղե կաց նե լու անհ նա րի նու թյան (ան-

տեղյ  ա կու թյան) ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը:

Այս պի սով, թե ՛ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի ա պա հո վա դի րը, և թե՛ այն օ րի նա կան 
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հիմ քով տի րա պե տող ան ձը կրում են ինչ պես ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյա նը տե ղի ու-

նե ցած ա պա հո վագ րա կան պա տա հա րի ի րա զե կե լու, այն պես էլ հե տա գա յում դրա անհ-

նա րի նու թյան հան գա ման քը ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, նրան ցից 

որ ևէ մե  կի կող մի ց այդ պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լու պա րա գա յում դրանք հա-

մար վում են կա տար ված ամ բող ջու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Ավ տո մե  քե նա յի սե փա կա-

նա տեր հան դի սա ցող Վա չա գան Խա չա տուր յա նը և Ավ տո մե  քե նան օ րի նա կան հիմ քով 

լիա զոր ված տի րա պե տող Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նը պատ շա ճո րեն չեն կա տա րել ի րենց 

վե րա պահ ված հիշ յալ պար տա կա նու թյուն նե րը: Հետ ևա բար, վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի 

հա մա տեքս տում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան կող մի ց 

պա հանջ վող գու մա րը Վա չա գան Խա չա տուր յա նից և Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նից են թա կա 

է բռնա գանձ ման հա մա պար տու թյան կար գով, որ պի սի հան գա մանք ներն էլ ամ բող ջու-

թյամբ ան տես վել են ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

կե տի 4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-

խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ-

ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 

քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա-

տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են 

պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար-

դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու-

թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ 

կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 
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և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով հայց վո րի պա հանջն է Վա-

չա գան Խա չա տուր յա նից և Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նից բռնա գան ձել 849.840 ՀՀ դրամ:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը հայ ցա դի մու մի  հա մար վճա րել է 

16.997 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7), վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 25.495 ՀՀ դրամ (հա-

տոր 3-րդ, գ.թ. 2) և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար` 25.495 ՀՀ դրամ, այ սինքն` այդ ծա վա լով 

վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել բո ղոք բե րած ան ձի դա տա կան պաշտ-

պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը 

հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ 

հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նի և Վա չա գան Խա չա-

տուր յա նի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել. հայ ցը բա վա րա րել` Անդ րա նիկ 

Գուլ քան յա նից և Վա չա գան Խա չա տուր յա նից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ «Ար-

մե  նիա Ին շու րանս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 849.840 ՀՀ դրամ` որ պես 

պատ ճառ ված վն ա սի հա մար վճար ված գու մար:

2. Անդ րա նիկ Գուլ քան յա նից և Վա չա գան Խա չա տուր յա նից հա մա պար տու թյան 

կար գով հօ գուտ «Ար մե  նիա Ին շու րանս» ա պա հո վագ րա կան ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 16.997 

ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու-

մար, 25.495 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի գու մար, ինչ պես նաև 25.495 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և  են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ

 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

111

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2128/02/13 

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2128/02/13  

Նախագահող դատավոր` Ա. Թումանյան 

Դատավորներ` Լ. Գրիգորյան

 Գ. Մատինյան  

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և

վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 
նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

  

  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ար տակ Զա քար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մա րիամ 

Ղուլյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.09.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի << Բի Լայն>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 

Ար տակ Զա քար յա նի` 7.639.837 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե 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՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է Ար տակ Զա քար յա նից բռնա գան-

ձել 7.639.837 ՀՀ դրամ՝ որ պես պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տու ցում, ինչ պես նաև 

նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 153.000 ՀՀ դրամ:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ա փին յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 16.06.2014 թվա կա նի 

վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

17.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար տակ Զա քար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և 

Դա տա րա նի 16.06.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար տակ Զա քար յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 231-

րդ, 232-րդ, 237-րդ հոդ ված նե րը, << Հար կա յին և պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո-

վու  թյան վճար նե րի ար տո նու  թյու ն ներ սահ մա նե լու  մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը, 

խախ տել է ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 54-րդ և 220-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ակ տով ա ռա ջադր ված տու գան քը վե րա բե-

րում է ոչ թե 2010 թվա կա նին թույլ տրված խախտ մա նը, այլ 2013 թվա կա նին՝ 01.01.2013 

թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած << Հար կա յին և պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու-

թյան վճար նե րի ար տո նու թյուն ներ սահ մա նե լու մա սին>> ՀՀ օ րեն քի շրջա նակ նե րում 

ճշգրտված հաշ վարկ ներ ներ կա յաց նե լուն, ո րի արդ յուն քում էլ հաշ վարկ վել են տույ ժերն 

ու տու գանք նե րը, իսկ այդ ժա մա նակ Ըն կե րու թյան տնօ րեն է հան դի սա ցել Հայկ Խանջ-

յա նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ  Ար տակ Զա քար յա նը 24.01.2013 թվա-

կա նին գրա վոր նա մակ է ու ղար կել Ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րին և խնդ րել է <<Ա վե-

լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի մա սով կա տա րել ճշտումն  եր Ըն կե րու թյան 

հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րում` խու սա փե լու հա մար հե տա գա լրա ցու ցիչ ծախ սե րից, 

հանձ նա րա րել ստու գել հնա րա վոր ռիս կե րը, հատ կա պես՝ ծա ռա յու թյուն մա տու ցող բո-

լոր ոչ ռե զի դենտ գոր ծըն կեր նե րի գոր ծարք նե րը, քա նի որ << Հար կա յին և պար տա դիր սո-

ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի ար տո նու թյուն ներ սահ մա նե լու մա սին>> ՀՀ օ րեն-

քով Ըն կե րու թյան տնօ րի նու թյա նը և հաշ վա պա հու թյա նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վել, 

կա տա րե լով ներ քին աու դիտ, վճա րել հնա րա վոր հար կե րը կամ տուր քե րը` ա ռանց որ ևէ 

տույ ժի կամ տու գան քի, և զ րո յաց նել Ըն կե րու թյան հա մար բո լոր հնա րա վոր հար կա յին 

ռիս կե րը։ Ն ման ա ռա ջար կու թյուն ներ Ար տակ Զա քար յա նը ներ կա յաց րել է նաև Ըն կե րու-

թյան 2013 թվա կա նի հուն վա րին կա յա ցած ընդ հա նուր ժո ղո վի ժա մա նակ` պատ րաս տա-

կա մու թյուն հայտ նե լով ա ջակ ցել ներ քին աու դի տի աշ խա տանք նե րին, սա կայն Ըն կե րու-

թյան մաս նա կից ներն այդ ա ռա ջար կին դեմ են քվեար կել:

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Ար տակ Զա քար յա նը կա տա րել 

է հնա րա վոր բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ ճառ վե լիք վն ա սը կան խե լու՝ ակ տով ա ռա-

ջադր ված տույ ժե րից և տու գանք նե րից խու սա փե լու հա մար, մի նչ դեռ Ըն կե րու թյան ղե-

կա վա րու թյան ան գոր ծու թյան հետ ևան քով ակ տը կազմ վել է և չի վի ճարկ վել, ա վե լին` 

25.04.2013 թվա կա նին է լեկտ րո նա յին նա մա կով Ար տակ Զա քար յանն Ըն կե րու թյա նը տե-

ղե կաց րել է նույ նան ման փաս տա կան հան գա մանք նե րով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում 

քննվող թիվ ՎԴ/3059/05/11 վար չա կան գոր ծի առ կա յու թյան մա սին, ո րով ՀՀ վար չա-

կան դա տա րանն ան վա վեր է ճա նա չել ստուգ ման ակ տը, և  այդ վճի ռը ստա ցել է օ րի-

նա կան ուժ, և հոր դո րել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հայկ Խանջ յա նին բո ղո քար կել վար չա-

կան ակ տը, սա կայն, ան կախ այդ դա տա կան ակ տի վե րա բեր յալ տե ղե կաց ված լի նե լու 

հան գա ման քից` Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հայկ Խանջ յա նը ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի օ պե րա տիվ հե տա խու զու թյան վար չու թյան կող մի ց 

կազմ ված թիվ 1004280 ստուգ ման ակ տի դեմ մի այն ա ռար կել է, իսկ հե տա գա յում չի ձեռ-

նար կել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն այդ ակ տի բո ղո քարկ ման ուղ ղու թյամբ՝ վճա րե լով ան հիմն  

ա ռա ջադր ված տույ ժե րը և տու գանք նե րը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 17.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1. 01.07.2005 թվա կա նին Ըն կե րու թյան և Ար տակ Զա քար յա նի մի ջև կնքված թիվ 
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Ա-003 աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ար տակ Զա քար յա նը նշա նակ վել է 

Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի պաշ տո նում: Նույն պայ մա նագ րի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

կե տի հա մա ձայն` Ար տակ Զա քար յա նը պար տա վոր վել է կա տա րել ձեռ նար կու թյան ընդ-

հա նուր ղե կա վա րու մը, ա պա հո վել ձեռ նար կու թյան բան կա յին, պայ մա նագ րա յին, մաք-

սա յին, հար կա յին և  ի րա վա բա նա կան ա պա հո վու մը, ա պա հո վել փոխ հաշ վարկ նե րը ներ-

քին և  ար տա սահ ման յան մա տա կա րար նե րի հետ, կազ մա կեր պել բա նակ ցու թյուն ներ 

հա ճա խորդ նե րի և մա տա կա րար նե րի հետ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 22):

2. Հա մա ձայն կող մե  րի բա ցատ րու թյուն նե րի՝ Ար տակ Զա քար յա նը 28.06.2012 թվա-

կա նին ա զատ վել է զբա ղեց րած պաշ տո նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 185):

3. 24.01.2013 թվա կա նի գրու թյամբ Ար տակ Զա քար յանն Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հ. 

Խանջ յա նին, Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Ռ. Ա վագ յա նին և Ս. Կա րա պետ յա նին ա ռա ջար-

կել է Ըն կե րու թյու նում կա տա րել ներ քին աու դիտ և ս տու գել հնա րա վոր ռիս կե րը, հատ կա-

պես ծա ռա յու թյուն մա տու ցող բո լոր ոչ ռե զի դենտ գոր ծըն կեր նե րի գոր ծարք նե րը` վճա րել 

հնա րա վոր հար կե րը կամ տուր քե րը ա ռանց որ ևէ տույ ժի կամ տու գան քի, և զ րո յաց նել 

Ըն կե րու թյան հա մար բո լոր հնա րա վոր հար կա յին ռիս կե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 95):

4. 25.04.2013 թվա կա նին Ար տակ Զա քար յա նի կող մի ց է լեկտ րո նա յին նա մա կով Ըն-

կե րու թյան տնօ րեն Հ. Խանջ յա նին, Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Ռ. Ա վագ յա նին և Ս. Կա-

րա պետ յա նին ուղղ ված գրու թյան մե ջ նշված է, որ նախ կի նում ա ռա ջա ցած նմա նա տիպ 

ի րա վի ճա կում նույն փաս տա կան հան գա մանք նե րով թիվ ՎԴ/3059/05/11 վար չա կան գոր-

ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի վճռով ստուգ ման ակտն ան վա վեր է 

ճա նաչ վել և  այդ վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96-99):

5. 12.08.2013 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե-

րի կո մի  տեի օ պե րա տիվ հե տա խու զու թյան վար չու թյան կող մի ց կազմ ված թիվ 1004280 

ակտ-ի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նում կա տար վել է ՀՀ պե տա կան բյու ջեի հետ փոխ հա րա-

բե րու թյուն նե րի և հար կա յին մարմն  ի կող մի ց վե րահսկ վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշտու թյան ստու գում։ Ս տուգ-

մամբ պարզ վել է, որ Ըն կե րու թյու նը 01.01.2010 թվա կա նից մի նչև 31.03.2013 թվա կանն 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռք բեր ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի, լի ցեն զիա յի և  

ե րաշ խի քի եր կա րաց ման դի մաց << Մայք րո սոֆթ Այր լենդ Օ փե րեյշնս>>, << Ֆորս Յու րոփ>> 

և <<Հ յու լեթ- Պա կարդ Յու րոփ>> ոչ ռե զի դենտ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա նուն նե րով 

դուրս է գրել 517.424.826 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր գու մա րով հար կա յին հա շիվն  եր, ո րոնց 

ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը կազ մե լ է 103.484.965 դրամ: Ընդ հա նուր առ մամբ ստուգ-

ման արդ յունք նե րով ՀՀ պե տա կան բյու ջե լրա ցու ցիչ վճար ման են թա կա ԱԱՀ-ի գու մա-

րը տույ ժե րի և տու գանք նե րի հետ մի ա սին կազ մե լ է 15.151.683 ՀՀ դրամ, ո րից մի և նույն 

ժա մա նակ տնտես վա րող սուբ յեկ տին են թա կա է ե ղել վե րա դարձ ման վեր ջի նիս կող մի ց 

ա վել վճար ված 7.511.846 ՀՀ դրա մը, հետ ևա բար, վճար ման են թա կա գու մա րը կազ մե լ է 

7.639.837 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-31):

6. Թիվ 499-13 և թիվ 500-13 վճար ման հանձ նա րա րագ րե րի հա մա ձայն` 15.08.2013 

թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը վճա րել է թիվ 1004280 ստուգ ման ակ տի գու մա րը` 7.639.837 

ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 32-33):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ և 1058-րդ 

հոդ ված նե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի և 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման, դրա արդ յուն քում նաև ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ և 1058-րդ հոդ ված նե րի սխալ մե կ նա բա նու թյան հետ-
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ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք հա կաի րա վա կան գոր ծո ղու  թյու ն նե-

րի (ան գոր ծու  թյան) կա տա րու  մի ց հե տո մի նչև բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի՝ վն ա սի վրա 

հաս նե լը են թադ րա բար վն աս պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց պատ ճառ վե լիք վն ա սի կանխ-

մանն ու ղղ ված հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րի ձեռ նար կու  մը, տվյ ալ պայ ման նե րու մ անհ-

րա ժեշտ հո գա տա րու  թյան և շր ջա հա յա ցու  թյան դրսևո րու  մը, կա րող է հա վաս տել վեր ջի-

նիս մե ղ քի բա ցա կա յու  թյան փաս տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, ում 

ի րա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված վն աս նե րի լրիվ հա տու-

ցում, ե թե վն աս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ 

պայ մա նագ րով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` վն աuներ են ի րա վուն քը խախտ-

ված ան ձի ծախuե րը, որ նա կա տա րել է կամ պետք է կա տա րի խախտ ված ի րա վուն քը 

վե րա կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուuտը կամ վն աuված քը (ի րա կան վն աu), ինչ պեu 

նաև չu տաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան ձը կu տա նար քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-

ռու թյան uո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա ի րա վուն քը չխախտ վեր (բաց թողն ված 

oգուտ), ինչ պես նաև ոչ նյու թա կան վն ա սը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` վն աս 

պատ ճա ռած անձն ա զատ վում է այն հա տու ցե լուց, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վն ասն իր մե ղ-

քով չի պատ ճառ վել:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է պատ ճառ ված վն ա-

սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րին, մաս նա վո րա պես` ար ձա նագ րել է, 

որ վե րը նշված նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վն ա սի հա տուց ման հա մար 

պար տա դիր պայ ման է ի րա վուն քը խախ տած ան ձի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վն աս նե րի, 

վն աս նե րի ու ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի և պար-

տա պա նի մե ղ քի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը: Ընդ ո րում, նշված պայ ման նե րից որ ևէ 

մե  կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վն ա սը են թա կա չէ հա տուց ման  (տե՛ս, Նա տալյ  ա Հա կոբ-

յանն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա պետ յա նի թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 

փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րի հե տա զո-

տու մի ց հե տո վի ճե լի է մն ում փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, ա պա դրա 

բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը 

կրող կող մը: Նշ ված հոդ վա ծի հիմ քով վն ա սի հա տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման 

հան դի սա ցող տար րե րից վն աս կրած ան ձի մոտ ի րա կան կամ բաց թողն ված օ գու տի 

տես քով վն աս նե րի առ կա յու թյան, վն աս պատ ճա ռո ղի մոտ ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի 

առ կա յու թյան, վն աս նե րի և  են թադր յալ վն աս պատ ճա ռող ան ձի ոչ օ րի նա չափ գոր ծո-

ղու թյան մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի առ կա յու թյան հան գա մանք նե րի ա պա-

ցուց ման բե ռը կրում է վն աս կրած ան ձը, իսկ պատ ճառ ված վն ա սի հար ցում իր մե ղ քի 

բա ցա կա յու թյան հան գա ման քի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի կան խա վար կա ծի հիմ քով կրում է են թադր յալ վն աս պատ ճա ռած ան ձը  (տե՛ս, 

<<Էք սոլթ>> սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյամբ ըն կե րու  թյու նն ընդ դեմ <<Ար մե ն-

Տել>> փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյան թիվ ԵՔԴ/0036/02/08 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 13.03.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Նախ կի նում կա յաց րած մե կ այլ ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով իր ի րա վա կան դիր-

քո րո շումն  ե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ա ռա վել ման րա մասն 

անդ րա դառ նալ պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րին:

Վ նա սը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նակ ցի` օ րեն քով պահ պան վող ի րա-

վունք նե րի խախտ ման դեպ քում վրա հաս նող ան բա րեն պաստ, բա ցա սա կան հետ ևանքն է:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

115

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ վն ա սը կա րող է 

ար տա հայտ վել չնա խա տես ված լրա ցու ցիչ ծախ սեր կա տա րե լով կամ այդ պի սի ծախ սե-

րի կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, գույ քի կորս տով կամ վն աս ված քով, ե կա մուտ նե րի 

չստաց մամբ (բաց թողն ված օ գուտ):

Հա կաի րա վա կան, ոչ օ րի նա չափ վար քա գիծն այն գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու-

թյունն է, ո րը խախ տում է օ րեն քի, այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև 

ան ձի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը: Գոր ծո ղու թյունն ան ձի նպա տա կաուղղ ված, կա մա յին 

ա րարքն է, իսկ ան գոր ծու թյունն ար տա հայտ վում է անհ րա ժեշտ և պար տա դիր վար քա-

գիծ դրսևո րե լուց ձեռն պահ մն ա լով:

Ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի և վն  ա սի մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը են թադ րում 

է, որ վն ա սը պետք է հան դի սա նա ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի ուղ ղա կի, ան մի  ջա կան հետ-

ևանք: Այն դեպ քում, երբ վն ասն անհ րա ժեշ տա բար թե լադր ված չէ ոչ օ րի նա չափ գոր ծո-

ղու թյամբ (ան գոր ծու թյամբ), կամ գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) և վն  ա սի մի ջև կապն 

ա նուղ ղա կի է, վն ա սի հա տուց ման հա մար անհ րա ժեշտ պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի 

պայ մանն առ կա չէ:

Վ նաս պատ ճա ռող ան ձի մե ղ քը  նրա սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մունքն է իր ոչ օ րի նա-

չափ գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) և  ա ռա ջա ցած հետ ևան քի` վն ա սի նկատ մամբ, ին չը 

կա րող է դրսևոր վել թե՛ դի տա վո րու թյան, և թե՛ անզ գու շու թյան ձևով: Ընդ ո րում, վն ա-

սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծում է վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե  ղա վո րու-

թյան կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ վեր ջինս չի ա պա ցու ցել վն աս պատ ճա ռե լու հար ցում 

իր մե ղ քի բա ցա կա յու թյու նը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում պատ ճառ ված վն ա սի 

հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել նաև վն աս պատ ճա ռող ան ձի 

մե ղ քի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում:

Միա ժա մա նակ նշված ո րոշ ման շրջա նակ նե րում անդ րա դառ նա լով աշ խա տան քա-

յին հա րա բե րու թյուն նե րում վն ա սի ինս տի տու տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րել է հետև յա լը.

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 232-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նյու թա կան պա տաս-

խա նատ վու թյուն ա ռա ջա նում է հետև յալ բո լոր պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում.

1) պատ ճառ ված է վն աս.

2) վն ա սը պատ ճառ վել է ա նօ րի նա կան գոր ծու նեու թյան հետ ևան քով.

3) առ կա է պատ ճա ռա կան կապ ա նօ րի նա կան գոր ծու նեու թյան և վն  ա սի ա ռա ջաց-

ման մի ջև.

4) առ կա է խախ տո ղի մե ղ քը.

5) խախ տում թույլ տված և տու ժած կող մե րն ի րա վունք նե րի խախտ ման պա հին ե ղել 

են աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ.

6) վն ա սի ա ռա ջա ցու մը կապ ված է աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան հետ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 237-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` աշ խա տո ղը պար տա-

վոր է հա տու ցել գոր ծա տո ւին պատ ճա ռած նյու թա կան վն ա սը, որն ա ռա ջա ցել է`

1) գոր ծա տո ւի գույ քը փչաց նե լու կամ կորց նե լու հետ ևան քով.

2) նյու թե րի գե րա ծախս թույլ տա լու հետ ևան քով.

3) աշ խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս այլ 

ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սը գոր ծա տո ւի կող մի ց հա տու ցե լու դեպ քե րում.

4) գոր ծա տո ւին պատ կա նող գույ քը փչաց նե լու պատ ճա ռով կա տար ված ծախ սե րից.

5) նյու թա կան ար ժեք նե րի ոչ պատ շաճ պահ պա նու թյան հետ ևան քով.

6) ա նո րակ ար տադ րան քի թո ղար կու մը կան խե լու հա մար դի տա վոր յալ կեր պով 

մի  ջո ցա ռումն  եր չձեռ նար կե լու, նյու թա կան կամ դրա մա կան ար ժեք նե րը հափշ տա կե լու 

հետ ևան քով:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` 

գոր ծա տո ւին ու նե ցած աշ խա տո ղի պարտ քե րը մա րե լու հա մար աշ խա տա վար ձից պահ-

վում կամ գանձ վում է աշ խա տո ղի մե ղ քով գոր ծա տո ւին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց-

ման գու մա րը: 
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Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը եզ րա հան գել է, որ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում վն ա սի ինս տի տու տի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հան գում են հետև յա լին` պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա-

տաս խա նատ վու թյան վե րը շա րադր ված պայ ման նե րին ա վե լա նում են ևս  եր կու պայ ման, 

այն է` վն աս պատ ճա ռողն ու տու ժողն ի րա վունք նե րի խախտ ման պա հին ե ղել են աշ խա-

տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մե ջ, և վն  ա սի ա ռա ջա ցու մը կապ ված է աշ խա տան քա-

յին գոր ծու նեու թյան հետ: Ընդ ո րում, պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու-

թյան մյուս տար րերն աշ խա տո ղի նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քում հարկ 

է դի տար կել ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 237-րդ հոդ վա ծի հա մա տեքս տում, ո րը 

թվար կում է աշ խա տո ղի նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան դեպ քե րը` սպա ռիչ սահ մա-

նե լով վն աս պատ ճա ռե լուն ուղղ ված հա կաի րա վա կան վար քագ ծի դրսևո րումն  ե րը (տե՛ս, 

Նել լի Մկրտչ յանն ընդ դեմ <<Եր ևան հյու  րա նոց>> բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյան թիվ 

ԵԿԴ/2600/02/10 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վկա յա կոչ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում քննար կել վն ա սի պատ ճառ ման հար ցում ան ձի մե ղ քի 

առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը են թադ րա բար վն աս պատ ճա ռած ան ձի կող-

մի ց հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի՝ վն ա սի, նա խա կանխ մանն ուղղ ված ո րո շա-

կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման կամ չկա տար ման հա մա տեքս տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րում մե ղքն ար տա հայտ վում է ան ձի վե րա բեր մուն քով ոչ մի այն իր 

ա րար քի, այլև դրա հետ ևանք նե րի նկատ մամբ: Այ սինքն` զուտ հա կաի րա վա կան ա րարք 

թույլ տա լու փաս տը դեռևս չի վկա յում ան ձի մոտ մե ղ քի առ կա յու թյան մա սին, ուս տի դա-

տա րան նե րը նշված հան գա ման քը գնա հա տե լիս նաև պետք է պար զեն այդ պի սի ա րարք 

թույլ տված ան ձի վե րա բեր մուն քը հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի նկատ մամբ:

Ե թե դի տա վո րու թյան դեպ քում վն աս պատ ճա ռած ան ձը ցան կա նում է կամ ան տար-

բե րու թյամբ թույլ է տա լիս իր հա կաի րա վա կան ա րար քի հետ ևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը, 

ա պա անզ գու շու թյան պա րա գա յում ան ձը, մի  դեպ քում կան խա տե սե լով իր վար քի բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րը, ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի կար ծում է, թե դրանք կկանխ վեն, 

կամ մե կ այլ դեպ քում՝ ընդ հան րա պես չի կան խա տե սում իր ա րար քի հետ ևանք նե րը, 

չնա յած պար տա վոր էր կան խա տե սել:

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ ան ձը հա կաի-

րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մի ց (կամ ան գոր ծու թյան դրսևո րու մի ց) հե-

տո մի նչև բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի վրա հաս նե լը պատ շաճ կեր պով ձեռ նար կում է 

պատ ճառ վե լիք վն ա սը կան խե լու ուղ ղու թյամբ օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վոր, անհ րա ժեշտ և  

ի րե նից կախ ված բո լոր մի  ջոց նե րը, ա պա տվյ ալ ի րա վի ճա կում կա րող է հա վաս տել են-

թադ րա բար վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե ղ քի բա ցա կա յու թյու նը: Հետ ևա բար, են թադր յալ 

վն աս պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց ձեռ նարկ ված հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րի վե րա բեր-

յալ ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք վկա յում են նաև նման պայ ման նե րում ի րե նից 

պա հանջ վող պատ շաճ չա փով հո գա տա րու թյան և շր ջա հա յա ցու թյան դրսևոր ման փաս-

տի մա սին, կա րող է հիմք հան դի սա նալ տվյ ալ ան ձին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 

պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ մե ղ քի ձևը հատ կա պես կար ևոր-

վում է աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս-

խա նատ վու թյան հար ցը լու ծե լիս: Այս պես, օ րի նակ` ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 238-

րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղը պար տա վոր է հա տու ցել գոր ծա տո ւին պատ ճա ռած 

վն ա սը լրիվ ծա վա լով, բայց ոչ ա վե լի նրա ե րեք ամս վա մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փից, 

բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 239-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի: Իսկ ՀՀ աշ-

խա տան քա յին օ րենսգր քի 239-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղը պար տա-

վոր է հա տու ցել գոր ծա տո ւին պատ ճա ռած վն ա սը լրիվ ծա վա լով, ե թե վն ա սը պատ ճառ-

վել է դի տա վո րու թյամբ:
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Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ դա տա-

րան նե րը պետք է գնա հա տեն ոչ մի այն վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե ղ քը, այլև տու ժո ղի 

մե ղ քը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ օ րենս դի րը, կար ևո րե լով տու ժո ղի մե ղ քի ձևը, ամ րագ րել է 

վն աս պատ ճա ռած ան ձին պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու կամ նրա պա տաս խա-

նատ վու թյու նը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1076-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով ծա գած վն ա սը չի հա տուց վում: Իսկ 

նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե տու ժո ղի կո պիտ անզ գու շու թյու նը նպաս տել 

է վն ա սի ա ռա ջաց մա նը կամ մե  ծաց մա նը, հա տուց ման չա փը պետք է նվա զեց վի` կախ-

ված տու ժո ղի և վն  աս պատ ճա ռո ղի մե ղ քի աս տի ճա նից: Տու ժո ղի կո պիտ անզ գու շու-

թյան առ կա յու թյան և վն  աս պատ ճա ռո ղի մե ղ քի բա ցա կա յու թյան այն դեպ քե րում, երբ 

պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում մե ղ քից ան կախ, հա տուց ման չա փը կա րող է 

նվա զեց վել կամ վն ա սի հա տու ցու մը կա րող է մե րժ վել, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 

օ րեն քով: Քա ղա քա ցու կյ ան քին կամ ա ռող ջու թյա նը վն աս պատ ճա ռե լու դեպ քում վն ա սի 

հա տու ցու մը չի կա րող մե րժ վել:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե րու-

թյունն Ար տակ Զա քար յա նի մե ղ քով կրել է վն աս, Ար տակ Զա քար յա նի ոչ ի րա վա չափ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի և պատ ճառ ված վն ա սի մի ջև առ կա է պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ, 

հետ ևա բար Ըն կե րու թյա նը պատ ճառ ված 7.639.837 ՀՀ դրամ վն ա սը են թա կա է հա տուց-

ման Ար տակ Զա քար յա նի կող մի ց:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ-

ճա ռա բա նու թյու նը, որ Ար տակ Զա քար յա նը կա տա րել է մե  ղա վոր ոչ օ րի նա չափ ա րարք, 

ո րի արդ յուն քում Ըն կե րու թյա նը պատ ճառ վել է վն աս՝ 7.639.837 ՀՀ դրա մի  չա փով: Հետ-

ևա բար, ակն հայտ է, որ առ կա է ուղ ղա կի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կապ Ար տակ Զա-

քար յա նի ան գոր ծու թյան և Ըն կե րու թյան կրած վն աս նե րի մի ջև, քա նի որ ի րա վունք նե րի 

խախտ ման, ոչ օ րի նա չափ ա րար քի կա տար ման պա հին Ար տակ Զա քար յա նը հան դի սա-

ցել է Ըն կե րու թյան տնօ րե նը, և վն  ասն ա ռա ջա ցել է տնօ րե նի աշ խա տան քա յին գոր ծու-

նեու թյան (ան գոր ծու թյան) հետ ևան քով:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա լով 

սույն գոր ծի փաս տե րին և ս տո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-

վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա-

ռա բա նու թյուն նե րը չեն բխում սույն գոր ծի փաս տե րից, քա նի որ թե՛ Դա տա րա նը, և թե՛ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ թեև Ար տակ Զա քար յա նի 

կող մի ց <<Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի գծով հաշ վետ վու թյուն նե րը 

հար կա յին տես չու թյուն թե րի են ներ կա յաց վել, սա կայն վեր ջինս ձեռ նար կել է հնա րա-

վոր վն ա սի կանխ մանն ուղղ ված մի  շարք մի  ջոց ներ: Այս պես, տե ղե կա նա լով << Հար կա յին 

և պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի ար տո նու թյուն ներ սահ մա նե լու 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի (մաս նա վո րա պես, դրա 4-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վա կար գա-

վոր ման) վե րա բեր յալ` Ար տակ Զա քար յա նը 24.01.2013 թվա կա նին կազմ ված գրու թյամբ 

Ըն կե րու թյան գոր ծող տնօ րեն Հ. Խանջ յա նին, Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Ռ. Ա վագ յա-

նին և Ս. Կա րա պետ յա նին ա ռա ջար կել է Ըն կե րու թյու նում կա տա րել ներ քին աու դիտ և 

ս տու գել հնա րա վոր ռիս կե րը, հատ կա պես` ծա ռա յու թյուն մա տու ցող բո լոր ոչ ռե զի դենտ 

գոր ծըն կեր նե րի գոր ծարք նե րը, վճա րել հնա րա վոր հար կե րը կամ տուր քե րը` ա ռանց որ ևէ 

տույ ժի կամ տու գան քի, և զ րո յաց նել Ըն կե րու թյան հա մար բո լոր հնա րա վոր հար կա յին 

ռիս կե րը` պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով ա ջակ ցել ներ քին աու դի տի աշ խա տանք-

նե րին: Բա ցի այդ, 25.04.2013 թվա կա նին Ար տակ Զա քար յա նի կող մի ց է լեկտ րո նա յին 

նա մա կով Ըն կե րու թյան գոր ծող տնօ րեն Հ. Խանջ յա նին, Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Ռ. 

Ա վագ յա նին և Ս. Կա րա պետ յա նին տե ղե կաց վել են, որ նախ կի նում ա ռա ջա ցած նմա նա-

տիպ ի րա վի ճա կում նույն փաս տա կան հան գա մանք նե րով թիվ ՎԴ/3059/05/11 վար չա-

կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 12.07.2012 թվա կա նի վճռով ստուգ ման ակտն 

ան վա վեր է ճա նաչ վել, և  այդ վճի ռը մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ, հետ ևա բար, այդ պի սի 
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ստուգ ման ակտ կա յաց վե լու դեպ քում այն հնա րա վոր է բո ղո քար կել դա տա կան կար գով՝ 

ակն կա լե լով դրա կան արդ յունք:

Սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Ըն կե րու թյան գոր ծող տնօ րեն 

Հ. Խանջ յա նը, Ըն կե րու թյան մաս նա կից ներ Ռ. Ա վագ յա նը և Ս. Կա րա պետ յա նը մի  ջոց ներ 

են ձեռ նար կել Ար տակ Զա քար յա նի կող մի ց կա տար ված ա ռա ջարկ ներն ի րա կա նաց նե լու 

ուղ ղու թյամբ:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի լուծ ման 

հա մար կար ևոր վում են հետև յալ հար ցադ րումն  ե րը՝

ա) արդ յո՞ք պա տաս խա նո ղը տվյ ալ հան գա մանք նե րում ձեռ նար կել է օբ յեկ տի վո րեն 

հնա րա վոր, անհ րա ժեշտ և  ի րե նից կախ ված բո լոր ող ջա մի տ մի  ջոց ներն Ըն կե րու թյան 

հա վա նա կան վն աս նե րը կան խե լու հա մար.

բ) արդ յո՞ք նման մի  ջոց ներն ի րա պես բա վա րար էին հնա րա վոր վն ա սը կան խե լու 

հա մար.

գ) արդ յո՞ք հայց վոր Ըն կե րու թյան տնօ րե նը և մաս նա կից նե րը դրսևո րել են բա վա-

րար շրջա հա յա ցու թյուն հնա րա վոր բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը բա ցա ռե լու հար ցում:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը գոր ծի բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննու թյուն չի ի րա կա նաց րել, ամ բող ջու թյամբ չի պար զել 

գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի շրջա նա կը, որ պի սի պա րա-

գա յում չէր կա րող ի րա վա չափ հետ ևու թյան հան գել պա հան ջի հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե-

րա բեր յալ, որ պի սի խախ տումն  երն ան տես վել են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց, ինչն 

էլ ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ առ կա է սույն գոր ծի նոր 

քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն՝ վե րը նշված հան գա մանք նե րը սույն ո րոշ մամբ ար տա-

հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում պար զե լու և գ նա հա տե լու հա-

մար:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 17.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ-

րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր 

քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին, այդ թվում` վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 

սահ ման ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.07.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հե տաձգ ված, ինչ պես նաև վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.01.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե-

տաձգ ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0233/02/11

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0233/02/11  

Նախագահող դատավոր` Լ. Գրիգորյան

Դատավորներ` Գ. Մատինյան

 Ա. Թումանյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և 

վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 
նախագահու թյամբ 

մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 

 

 

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ա րա Մա նուկյ  ա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հագն 

Գ րի գոր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 23.10.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ա րա Մա նուկյ  ա նի ընդ դեմ Լեո նիդ Դավթ յա նի և Ալ-

լա Դուր յա նի` վն ա սի հա տուց ման և փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան ծախ սե րի գու մա րի 

բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, և  ըստ հա կընդ դեմ հայ ցի Լեո նիդ Դավթ յա նի ընդ-

դեմ Ա րա Մա նուկյ  ա նի` վն ա սի հա տուց ման, փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան և փոր ձաքն-

նու թյան ծախ սե րի գու մար նե րի բռնա գանձ ման 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` Ա րա Մա նուկյ  ա նը պա հան ջել է Լեո նիդ Դավթ յա նից և Ալ լա 

Դուր յա նից բռնա գան ձել 702.800 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման գու-

մար, 300.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի վճար, և 20.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Լեո նիդ Դավթ յա նը պա հան ջել է Ա րա Մա-

նուկյ  ա նից բռնա գան ձել 3.542.800 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 

գու մար, 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես փոր ձաքն նու թյան հա մար վճար ված գու մար, ինչ պես 

նաև 150.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մար:

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նը (դա տա վոր` Ա. Հու նան յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 30.06.2014 թվա-

կա նին վճռել է. «Ա րա Մա նուկյ  ա նի հայցն ընդ դեմ Լեո նիդ Դավթ յա նի` վն ա սի հա տուց ման 

և փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան գու մա րի բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, մե ր ժել: 
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Քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույթն Ալ լա Դուր յա նից գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի 

մա սով, կար ճել: Սկզբ նա կան հայ ցով պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված: Հա-

կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րել: Ա րա Մա նուկյ  ա նից հօ գուտ Լեո նիդ Դավթ յա նի բռնա գան ձել 

3.542.800 ՀՀ դրամ` որ պես պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման գու մար: Ա րա Մա նուկյ  ա նից 

հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 70.856 ՀՀ դրամ` որ պես պե տա-

կան տուր քի գու մար: Ա րա Մա նուկյ  ա նից հօ գուտ Լեո նիդ Դավթ յա նի բռնա գան ձել 150.000 

ՀՀ դրամ` որ պես փոր ձաքն նու թյան կա տար ման ծախ սե րի գու մար: Ա րա Մա նուկյ  ա նից հօ-

գուտ Լեո նիդ Դավթ յա նի բռնա գան ձել 100.000 ՀՀ դրամ` որ պես փաս տա բա նի խե լա մի տ 

վար ձատ րու թյան գու մար»:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

23.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա րա Մա նուկյ  ա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա-

տա րա նի 30.06.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա րա Մա նուկյ  ա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ և 1058-

րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 47-րդ, 48-րդ, 53-րդ, 

64-րդ, 96-րդ և 208-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը բազ մա կող-

մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տի վո րեն չի հե տա զո տել և գ նա հա տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա-

ցույց նե րը, ին չի արդ յուն քում հան գել է սխալ եզ րա կա ցու թյան և հաս տատ ված է հա մա-

րել այն փաս տը, որ Լեո նիդ Դավթ յա նը ո՛չ ան ձամբ, ո՛չ էլ որ ևէ մե  կի մի  ջո ցով չի կտրել 

Ա րա Մա նուկյ  ա նի տան ամ րան նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Լեո նիդ Դավթ յա նի կող մի ց Դա տա-

րան ներ կա յաց ված հա կընդ դեմ հայ ցի հիմ քում վեր ջինս նշել է 24.12.2009 թվա կա նի թիվ 

ԵԱՔԴ/0785/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով և 04.06.2009 թվա կա նի թիվ ՎԴ/3838/05/08 

վար չա կան գոր ծով կա յաց ված վճիռ նե րը, մի նչ դեռ նշված գոր ծե րով կողմ է հան դի սա-

ցել ոչ թե Ա րա Մա նուկյ  ա նը, այլ նրա կի նը` Տատ յա նա Սա ֆո նո վան, ուս տի ակն հայտ է, որ 

սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րի մի ջև առ կա չէ որ ևէ կապ, որ պի սի պայ ման նե րում 

հա կընդ դեմ հայ ցի ըն դու նու մը պետք է ի սկզբա նե մե րժ վեր Դա տա րա նի կող մի ց:

Միև նույն ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ գոր-

ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, ո րով հաս տատ վում է, որ Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց Եր-

ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62/2 հաս ցեում շի նա րա րա կան և հո ղա-

յին աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս նյու թա կան վն աս է պատ ճառ վել Լեո նիդ Դավթ յա նին: 

Մաս նա վո րա պես` Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց Լեո նիդ Դավթ յա նին և Ալ լա Դուր յա նին վն աս 

պատ ճա ռե լու փաս տը հաս տատ վել է մի այն հա վա նա կան (ոչ կա տե գո րիկ) եզ րա հան-

գումն  եր պա րու նա կող փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա, ո րոն ցով չի 

կա րող ա պա ցուց ված հա մար վել հենց Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց Լեո նիդ Դավթ յա նին են-

թադր յալ վն ա սի պատ ճառ ման փաս տը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<բե կա նել Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 23.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` «կա յաց նե լով նոր դա տա-

կան ակտ» կամ գործն ու ղար կել նոր քննու թյան` սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վա լը>>:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) Ըստ հայ ցի Տատ յա նա Սա ֆո նո վա յի ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան-
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շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի Ա րաբ կի րի տա րած քա յին ստո րա բա ժան-

ման, եր րորդ ան ձինք Լեո նիդ Դավթ յա նի և Ալ լա Դուր յա նի թիվ ՎԴ/1099/05/11 վար չա-

կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 30.12.2011 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

վճռով հաս տատ վել է այն փաս տը, որ 21.10.2005 թվա կա նին տրված թիվ 2111835 սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Լեո նիդ Դավթ յանն ու Ալ լա 

Դուր յա նը հան դի սա նում են Եր ևա նի Փա փազյ  ան 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի սե փա-

կա նա տե րեր (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 135-152):

2) 17.10.2006 թվա կա նին տրված թիվ 2157414 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց-

ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` Տատ յա նա Սա ֆո նո վան հան դի սա նում է Եր ևա նի Փա փազ-

յան 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 (62/2) հաս ցեի բնա կե լի տան սե փա կա նա տեր: Որ պես հիմք 

նշված է բնա կե լի տան ա ռու վա ճառ քի 13.10.2006 թվա կա նի թիվ 5935 պայ մա նա գի րը 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 127-129):

3) Եր ևա նի Ա րաբ կի րի ՔԿԱԳ բաժ նի կող մի ց 29.01.2009 թվա կա նին տրված թիվ ԱԱ 

127339 ա մուս նու թյան վկա յա կա նի կրկնօ րի նա կի հա մա ձայն` 28.02.2006 թվա կա նին թիվ 

79 հա մա րի ներ քո գրանց վել է Ա րա Մա նուկյ  ա նի և Տատ յա նա Սա ֆո նո վա յի ա մուս նու-

թյու նը (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 39):

4) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 08.08.2007 թվա կա նին տրված թիվ 18-07/1-

Ս-1177-741 ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քի հա մա ձայն` Տատ յա նա Սա-

ֆո նո վա յին տրա մադր վել է ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րանք Եր ևա նի 

Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62/2 բնա կե լի տու նը քան դե լու և նոր բնա կե լի 

տուն կա ռու ցե լու հա մար, ո րի «հա տա կագ ծա յին սահ մա նա փա կումն  եր» տո ղում նա խա-

տես վել է. «հաշ վի առ նել կից տա րածք նե րում առ կա կա ռու ցա պա տու մը, ա պա հո վել կից 

բնա կե լի տնե րի սեյս մա կա յու նու թյան և շա հա գործ ման պայ ման նե րը» (հա տոր 3-րդ, 

գ.թ. 12-13):

5) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 14.09.2007 թվա կա նին Տատ յա նա Սա ֆո նո-

վա յին տրվել է Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեում բնա կե լի 

տան կա ռուց ման շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 122):

6) «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն-

յակ» ՊՈԱԿ-ի և Տատ յա նա Սա ֆո նո վա յի մի ջև 11.09.2007 թվա կա նին կնքվել է հանձ նա-

րա րու թյան պայ մա նա գիր` «շի նա րա րու թյան (քանդ ման) թույլտ վու թյան նա խա պայ ման 

Ա րաբ կիր հա մայնք, բնա կե լի տուն օբ յեկ տի վե րա բեր յալ», հա մա ձայն ո րի` Տատ յա նա Սա-

ֆո նո վան պար տա վոր վում է իր կող մի ց ի րա կա նաց վող շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 

ըն թաց քում տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րով շի նա րա րա կան աղ բի, հիմն  ա հո ղի, շի նան յու-

թի և կոնստ րուկ ցիա նե րի տե ղա փոխ ման ժա մա նակ Եր ևա նի ին ժե նե րա կան են թա կա-

ռուց վածք նե րին պատ ճառ ված վն ա սի ու դրանց վե րա կանգ ման, ինչ պես նաև ար դիա կա-

նաց ման հա մար «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 

գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ին վճա րել ո րո շա կի գու մար (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 130-131): 

7) Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց Դա տա րա նին ներ կա յաց ված` փոր ձա գե տի 15.01.2008 

թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Ա րա Մա նուկյ  ա նի տան նո-

րա կա ռույց պա տի սյու նե րը վն ա սե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի չա-

փի ընդ հա նուր շու կա յա կան գի նը գնա հատ վում է 440.800 ՀՀ դրամ, իսկ փոր ձա գե տի 

23.01.2008 թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` նո րա կա ռույց 

պա տը վն ա սե լու հետ ևան քով Ա րա Մա նուկյ  ա նին պատ ճառ վել է 262.000 ՀՀ դրա մի  նյու-

թա կան վն աս (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6-7):

8) «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան 

13.09.2012 թվա կա նի թիվ 21201107 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո-

ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի հե նա պա տին հասց ված վն աս վածք ներն են` պա րիս-

պը ո րոշ չա փով թեք ված է Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի 

կող մի ց դե պի թիվ 62/2 հաս ցեն, պա տի տու ֆե շար ված քում ա ռա ջա ցել են ուղ ղա հա յաց 

և հո րի զո նա կան ճա քեր, պա տի վրա առ կա են խո նա վու թյան և  ա ղա կալ ման հետ քեր, 

սալ ված քի մե ջ գո յու թյուն ու նեն տար բեր ուղ ղու թյամբ նստված քա յին բնույ թի ճա քեր և 
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տե ղա շար ժեր, ծաղ կա նո ցի բե տո նե եզ րա քա րե րի վրա կան ճա քեր, պա տի և սալ ված քի 

կցորդ ման հատ վա ծում տե սա նե լի է ո րո շա կի տե ղա շար ժեր, առ կա են նաև պա տի հիմ-

քե րի տակ գտնվող գրուն տի քայ քայ ման հետ քեր, այդ վն աս վածք նե րի պատ ճառ կա րող 

են հան դի սա նալ ինչ պես մթնո լոր տա յին տե ղումն  ե րի (ձյուն, անձր ևաջ րեր) ու ջեր մա յին 

ռե ժիմն  ե րի տար բե րու թյան արդ յուն քում մթնո լոր տա յին ջրե րի ներ թա փան ցու մը պարս-

պի հիմն  ա տակ, այն պես էլ հար ևան բնա կե լի տան կա ռուց ման նպա տա կով ի րա կա նաց-

ված հո ղա յին աշ խա տանք նե րի և դի նա մի կ ազ դե ցու թյուն նե րի արդ յուն քում պարս պի 

հիմն  ա տա կի բնա հո ղի ո րո շա կի թու լա ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 55-57):

9) « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ-ի կող մի ց 27.05.2008 թվա կա նին և 08.05.2012 թվա-

կա նին` Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 տան պարս պա պա տի տեխ-

նի կա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Փա-

փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62/2 նո րա կա ռույց տան շի նա րա րու թյան հա մար 

պարս պա պա տին հա րա կից քանդ վել է հիմն  ա փոս 2,5-3մ խո րու թյամբ, ին չի հետ ևան քով 

պարս պա պա տի հիմ քե րը հայտն վել են հիմն  ա հա տա կի գրուն տի խզված եզ րա մա սի վրա 

և քա նի որ հիմն  ա փո սը քանդ վել է վաղ և  ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում (ձմե ռ-գա րուն) 

տե ղումն  ա յին ջրե րի և ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով 

տե ղի է ու նե ցել հիմն  ա հա տա կի գրունտ նե րի թու լա ցում ու պարս պա պա տի վրա գրուն տի 

կո ղա յին ճնշման մե  ծա ցում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 98-109):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ, 1058-րդ հոդ ված-

նե րի, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ և 53-րդ 

հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 

էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ան շարժ գու յ քի կա ռու  ցա պատ ման 

հիմք հան դի սա ցող ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե րը ո րո-

շա կի ան ձի ա նու  նով տրա մադր ված լի նե լու  պայ ման նե րու մ արդ յո՞ք այդ գու յ քի կա ռու -

ցա պատ ման հետ ևան քով այլ ան ձանց կամ նրանց գու յ քին են թադ րա բար պատ ճառ ված 

վն ա սի հա տու ց ման  պար տա կա նու  թյու  նը կա րող է դրվել մե կ այլ ան ձի վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան ձը, ում 

ի րա վուն քը խախտ վել է, կա րող է պա հան ջել ի րեն պատ ճառ ված վն աս նե րի լրիվ 

հա տու ցում, ե թե վն աս նե րի հա տուց ման ա վե լի պա կաս չափ նա խա տես ված չէ օ րեն քով 

կամ պայ մա նագ րով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի (մի նչև 19.05.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու  թյամբ) 

հա մա ձայն` վն աս ներ են ի րա վուն քը խախտ ված ան ձի ծախ սե րը, որ նա կա տա րել է կամ 

պետք է կա տա րի խախտ ված ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հա մար, նրա գույ քի կո րուս տը 

կամ վն աս ված քը (ի րա կան վն աս), ինչ պես նաև չստաց ված ե կա մուտ նե րը, ո րոնք այդ ան-

ձը կստա նար քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան սո վո րա կան պայ ման նե րում, ե թե նրա 

ի րա վուն քը չխախտ վեր (բաց թողն ված օ գուտ):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1058-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ցու ան ձին կամ գույ քին, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի գույ քին պատ ճառ ված վն ա-

սը լրիվ ծա վա լով են թա կա է հա տուց ման այն պատ ճա ռած ան ձի կող մի ց:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` վն աս պատ ճա ռած անձն ա զատ վում է այն 

հա տու ցե լուց, ե թե ա պա ցու ցում է, որ վն ասն իր մե ղ քով չի պատ ճառ վել:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ բազ-

մի ցս անդ րա դար ձել է վն աս պատ ճա ռե լու հետ ևան քով ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
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նե րում վն ա սի հա տուց ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի առ կա յու թյան հար ցին: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ և 1058-րդ հոդ ված նե րի վեր լու-

ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վն ա սի հա տուց ման 

հա մար պար տա դիր պայ ման է ի րա վուն քը խախ տած ան ձի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, 

վն աս նե րի, վն աս նե րի և  ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին 

կա պի ու պար տա պա նի մե ղ քի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը: Ընդ ո րում, նշված պայ-

ման նե րից որ ևէ մե  կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վն ա սը են թա կա չէ հա տուց ման (տե՛ս, 

օ րի նակ, Նա տալյ  ա Հա կոբ յանն ընդ դեմ Վար դան Հայ րա պետ յա նի թիվ ՀՔԴ3/0016/02/08 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ վե րա հաս տա տե լով իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ա ռա վել հան գա մա նա լից անդ րա դառ նալ 

պատ ճառ ված վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան պայ ման նե րին և, մաս նա վո րա-

պես, ար ձա նագ րել է հետև յա լը.

Վ նա սը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նակ ցի` օ րեն քով պահ պան վող ի րա-

վունք նե րի խախտ ման դեպ քում վրա հաս նող ան բա րեն պաստ, բա ցա սա կան հետ ևանքն է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ վն ա սը կա րող է 

ար տա հայտ վել չնա խա տես ված լրա ցու ցիչ ծախ սեր կա տա րե լով կամ այդ պի սի ծախ սե-

րի կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, գույ քի կորս տով կամ վն աս ված քով, ե կա մուտ նե րի 

չստաց մամբ (բաց թողն ված օ գուտ):

Հա կաի րա վա կան, ոչ օ րի նա չափ վար քա գիծն այն գոր ծո ղու թյու նը կամ ան-

գոր ծու թյունն է,   ո րը խախ տում է օ րեն քի, այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րը, ինչ-

պես նաև ան ձի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը: Գոր ծո ղու թյունն ան ձի նպա տա կաուղղ ված, կա-

մա յին ա րարքն է, իսկ ան գոր ծու թյունն ար տա հայտ վում է անհ րա ժեշտ և պար տա դիր 

վար քա գիծ դրսևո րե լուց ձեռն պահ մն ա լով:

Ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի և վն  ա սի մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը  են-

թադ րում է, որ վն ա սը պետք է հան դի սա նա ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի ուղ ղա կի, ան մի  ջա-

կան հետ ևանք: Այն դեպ քում, երբ վն ասն անհ րա ժեշ տա բար թե լադր ված չէ ոչ օ րի նա չափ 

գոր ծո ղու թյամբ (ան գոր ծու թյամբ), կամ գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) և վն  ա սի մի ջև 

կապն ա նուղ ղա կի է, վն ա սի հա տուց ման հա մար անհ րա ժեշտ պատ ճա ռա հետ ևան քա յին 

կա պի պայ մանն առ կա չէ:

Վ նաս պատ ճա ռող ան ձի մե ղ քը  նրա սուբ յեկ տիվ վե րա բեր մունքն է իր ոչ օ րի նա-

չափ գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան) և  ա ռա ջա ցած հետ ևան քի` վն ա սի նկատ մամբ, ին չը 

կա րող է դրսևոր վել թե՛ դի տա վո րու թյան, և թե՛ անզ գու շու թյան ձևով: Ընդ ո րում, վն ա-

սի հա տուց ման հա րա բե րու թյուն նե րում գոր ծում է վն աս պատ ճա ռած ան ձի մե  ղա վո րու-

թյան կան խա վար կա ծը, քա նի դեռ վեր ջինս չի ա պա ցու ցել վն աս պատ ճա ռե լու հար ցում 

իր մե ղ քի բա ցա կա յու թյու նը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում պատ ճառ ված վն ա սի 

հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել նաև վն աս պատ ճա ռող ան ձի 

մե ղ քի բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում (տե՛ս, Նել լի Մկրտչ յանն ընդ դեմ «Եր ևան հյու  րա-

նոց» բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյան թիվ ԵԿԴ/2600/02/10 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 04.10.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1071.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան շարժ 

գույ քի օգ տա գործ ման, տի րա պետ ման, տնօ րին ման, շա հա գործ ման կամ կա ռու  ցա պատ-

ման ըն թաց քում այլ ան ձանց կամ նրանց գույ քին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա-

տաս խա նատ վու թյու նը կրում է ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րը, ե թե չի ա պա ցու ցում, 

որ վն ա սը ծա գել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան-

շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող կամ այն փո փո խե լու ի րա վուն քով օժտ-

ված օգ տա գոր ծո ղը քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հան դես 

է գա լիս որ պես կա ռու ցա պա տող: Նույն հոդ վա ծի ի րա վադ րույթ նե րով սահ ման ված 

են նաև կա ռու ցա պա տող նե րի պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոն ցից են, մաս նա վո րա պես`

- կա ռու ցա պա տումն  ի րա կա նաց նել օ րեն քով սահ ման ված կար գով` հաս տատ-
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ված ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծին հա մա պա տաս խան, շի նա րա րու թյան 

թույլտ վու թյան հի ման վրա.

- մի նչև շի նա րա րու թյուն սկսե լը, ինչ պես նաև շի նա րա րու թյան ըն թաց քում հա-

մա ձայ նու թյան գալ կա ռու ցա պատ ման հետ ևան քով վն աս ներ կրող սուբ յեկտ նե րի հետ` 

հասց վե լիք վն աս նե րի փոխ հա տուց ման վե րա բեր յալ.

- քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես հաս տատ ված 

քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րին հա մա պա տաս խան և  այլն:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` քա-

ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րը քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյան պե տա կան կար գա-

վոր ման մի  ջոց են և բա ժան վում են եր կու խմբի՝ քա ղա քա շի նա կան ծրագ րա յին (կամ 

տա րա ծա կան պլա նա վոր ման) փաս տաթղ թեր և ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա-

խագ ծա յին փաս տաթղ թեր: Նույն հոդ վա ծի 15-րդ մա սի հա մա ձայն` ճար տա րա պե տա-

շի նա րա րա կան նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե րի մշակ ման հա մար կա ռու ցա պա տո ղին 

տրվում է ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րանք (նա խագծ ման թույլտ վու-

թյուն), ո րը, հիմք ըն դու նե լով հա մայն քի տա րա ծա կան պլա նա վոր ման փաս տաթղ թե րի 

և քա ղա քա շի նա կան կա նո նադ րու թյան պա հանջ նե րը, սահ մա նում է քա ղա քա շի նա կան 

գոր ծու նեու թյան տվյ ալ օբ յեկ տին ներ կա յաց վող նա խագծ ման պար տա դիր պայ ման ներ, 

պա հանջ ներ և սահ մա նա փա կումն  եր։

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քը (կամ նա խագծ ման թույլտ վու թյու նը) 

փաս տա թուղթ է, ո րը, հիմք ըն դու նե լով հա մայն քի տա րա ծա կան պլա նա վոր ման փաս-

տաթղ թե րի և քա ղա քա շի նա կան կա նո նադ րու թյան պա հանջ նե րը, սահ մա նում է քա ղա-

քա շի նա կան գոր ծու նեու թյան տվյ ալ օբ յեկ տին ներ կա յաց վող նա խագծ ման պար տա դիր 

պա հանջ նե րը, պայ ման նե րը, այդ թվում` նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի «դ» կե տով սահ-

ման ված` քա ղա քա շի նա կան օբ յեկ տի ին ժե նե րա կան են թա կա ռուց վածք նե րի (ջրա մա տա-

կա րա րում, ջրա հե ռա ցում, է լեկտ րա մա տա կա րա րում և  այլն) նա խագծ ման տեխ նի կա կան 

պայ ման նե րը (այ սու հետ` տեխ նի կա կան պայ ման ներ) և սահ մա նա փա կումն  ե րը:

« Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա-

մա ձայն` շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը փաս տա թուղթ է, ո րը հաս տա տում է կա ռու ցա-

պա տո ղի ի րա վուն քը` ի րա կա նաց նել ո րո շա կի շի նա րա րա կան գոր ծու նեու թյուն ինչ պես 

նոր կա ռու ցա պատ վող կամ վե րա կա ռուց վող տա րած քում, այն պես էլ գո յու թյուն ու նե ցող 

շեն քե րում և շի նու թյուն նե րում:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մադր-

ված և հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-

րում փաս տել, որ ան շարժ գույ քի հետ կապ ված ո րո շա կի ի րա վա զո րու թյուն նե րի ի րա-

կա նաց ման, մաս նա վո րա պես` կա ռու ցա պատ ման ըն թաց քում այլ ան ձանց կամ նրանց 

գույ քին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը պետք է կրի կա ռու ցա-

պա տո ղը, այ սինքն` այն ան ձը, ով օ րի նա կան հիմ քե րով կա րող է ի րա կա նաց նել տվյ ալ 

ան շարժ գույ քի կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք ներ, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ 

վեր ջինս ա պա ցու ցում է, որ կոնկ րետ ի րա վի ճա կում պատ ճառ ված վն ա սը ծա գել է ոչ 

թե իր մե ղ քով, այլ ան հաղ թա հա րե լի ու ժի կամ տու ժո ղի դի տա վո րու թյան հետ ևան քով: 

Ընդ ո րում, « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան ի րա վադ րույթ նե-

րը վկա յում են, որ որ պես կա ռու ցա պա տող կա րող է հան դես գալ մի այն լիա զոր մարմ-

նի կող մի ց անհ րա ժեշտ ճար տա րա պե տա շի նա րա րա կան նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե-

րը` ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րանք և շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն 

ստա ցած սուբ յեկ տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րում է, որ վե րոնշ յալ ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը բա ցա ռա պես վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ կա ռու ցա պատ ման աշ-

խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են օ րի նա կան հիմ քե րով:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, 

որ հիմն  ա վոր ված է այն հան գա ման քը, որ հա կընդ դեմ հայ ցով պա տաս խա նող Ա րա Մա-
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նուկյ  ա նի կող մի ց կա տար ված շի նա րա րա կան և հո ղա յին աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում 

հա կընդ դեմ հայց վո րին պատ ճառ վել է նյու թա կան վն աս, այ սինքն` հա կընդ դեմ հայ ցով 

պա տաս խա նող Ա րա Մա նուկյ  ա նի գոր ծո ղու թյուն նե րում առ կա են վն ա սի հա տուց ման 

հա մար պար տա դիր պայ ման ներ հան դի սա ցող տար րե րը, այն է` ի րա վուն քը խախ տած 

ան ձի` տվյ ալ դեպ քում պա տաս խա նո ղի ոչ օ րի նա չափ վար քագ ծի, վն աս նե րի ու պա տաս-

խա նո ղի ոչ օ րի նա չափ գոր ծո ղու թյան մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի և պա տաս-

խա նո ղի մե ղ քի առ կա յու թյու նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու 

հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ տվյ ալ դեպ քում Ա րա Մա նուկյ  ա նի հայ ցա-

դի մու մի  տվյ ալ նե րը բա վա րար են ար ձա նագ րե լու այն փաս տը, որ Փա փազյ  ան թիվ 62/2 

հաս ցեում ոչ օ րի նա չափ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը կա տար վել են նրա կող մի ց, 

որ պի սի պայ ման նե րում հա կընդ դեմ հայ ցը ներ կա յաց վել է պատ շաճ պա տաս խա նո ղի 

դեմ:

Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ-

նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին և տվյ  ալ գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց 

կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րի և  եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը. 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 17.10.2006 թվա կա նին տրված թիվ 2157414 սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման վկա յա կա նի հիմ քով` Տատ յա նա Սա ֆո նո վան 

հան դի սա նում է Եր ևա նի Փա փազյ  ան 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 (62/2) հաս ցեի բնա կե լի 

տան սե փա կա նա տեր: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց Տատ յա նա Սա ֆո նո վա յին 

08.08.2007 թվա կա նին տրա մադր վել է թիվ 18-07/1-Ս-1177-741 ճար տա րա պե տա հա տա-

կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քը Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62/2 բնա-

կե լի տու նը քան դե լու և նոր բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու հա մար, ո րի «հա տա կագ ծա յին 

սահ մա նա փա կումն  եր» տո ղում նա խա տես վել է «հաշ վի առ նել կից տա րածք նե րում առ կա 

կա ռու ցա պա տու մը, ա պա հո վել կից բնա կե լի տնե րի սեյս մա կա յու նու թյան և շա հա գործ-

ման պայ ման նե րը»: Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց 14.09.2007 թվա կա նին Տատ-

յա նա Սա ֆո նո վա յին տրա մադր վել է նաև վե րոնշ յալ հաս ցեում բնա կե լի տան կա ռուց ման 

շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն: «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ-

րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի և Տատ յա նա Սա ֆո նո վա յի մի ջև 11.09.2007 

թվա կա նին կնքվել է հանձ նա րա րու թյան պայ մա նա գիր` «շի նա րա րու թյան (քանդ ման) 

թույլտ վու թյան նա խա պայ ման Ա րաբ կիր հա մայնք, բնա կե լի տուն» օբ յեկ տի վե րա բեր յալ, 

հա մա ձայն ո րի` Տատ յա նա Սա ֆո նո վան պար տա վոր վում է իր կող մի ց ի րա կա նաց վող 

շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րով շի նա րա-

րա կան աղ բի, հիմն  ա հո ղի, շի նան յու թի և կոնստ րուկ ցիա նե րի տե ղա փոխ ման ժա մա նակ 

Եր ևա նի ին ժե նե րա կան են թա կա ռուց վածք նե րին պատ ճառ ված վն ա սի ու դրանց վե րա-

կանգ ման, նաև ար դիա կա նաց ման հա մար «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ին վճա րել ո րո շա կի գու մար:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով Ա րա Մա նուկյ  ա նը չի կա րող դիտ վել որ պես Եր ևա նի Փա փազյ  ան 2-րդ 

նր բանց քի թիվ 62/2 հաս ցեի բնա կե լի տան կա ռու ցա պատ ման արդ յուն քում Լեո նիդ 

Դավթ յա նին պատ կա նող Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս-

ցեի հե նա պա տին վն աս պատ ճա ռած և վն  ա սի հա տուց ման հա մար պա տաս խա նա տու 

սուբ յեկտ: Այս պես, « Քա ղա քա շի նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով Ա րա Մա նուկյ  ա-

նը չի հա մար վում կա ռու ցա պա տող, քա նի որ վեր ջի նիս չի տրա մադր վել կոնկ րետ աշ-

խա տանք նե րը կա տա րե լու թույլտ վու թյուն պա րու նա կող որ ևէ փաս տա թուղթ և  ան ձամբ 

նրա հետ չի կնքվել այդ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ ված որ ևէ պայ մա նա գիր: 

Ընդ հա կա ռա կը, գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վում է, որ այդ պի սի փաս-

տաթղ թեր տրա մադր ված են լիո վին այլ ան ձի ան վամբ: Հետ ևա բար, Ա րա Մա նուկյ  ա-

նը չի կա րող հան դի սա նալ հա մա պա տաս խան ի րա վա սու թյամբ օժտ ված անձ, ում կող-

մի ց նա խա ձեռն ված և  ի րա կա նաց ված կա ռու ցա պատ ման աշ խա տանք նե րը կա րող էին 
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հնա րա վոր պատ ճառ հան դի սա նալ Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 

62 հաս ցեի տան հե նա պա տին հասց ված վն աս վածք նե րի հա մար: Մինչ դեռ ստո րա դաս 

դա տա րան նե րը, ան տե սե լով նշված հան գա ման քը, սխալ հետ ևու թյան են հան գել Ա րա 

Մա նուկյ  ա նի՝ որ պես վն աս պատ ճա ռած սուբ յեկ տի՝ պա տաս խա նատ վու թյուն են թա կա 

լի նե լու հար ցի վե րա բեր յալ:

Միև նույն ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց սույն 

գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի, մաս նա վո րա պես` փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն-

նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման ի րա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քում 

ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ար ձա-

նագ րել հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, 

ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի 

առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը:

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են`

1) գրա վոր և  ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով.

2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով.

3) վկա նե րի ցուց մունք նե րով.

4) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր 

ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն -

ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է պա րու նա կի`

1. նշում` կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին,

2. կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը,

3. հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում ար ված հետ ևու թյուն նե րը,

4. ա ռա ջադր ված հար ցե րի հիմն  ա վոր ված պա տաս խան նե րը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հե տա-

զոտ վում է դա տա կան նիս տում և գ նա հատ վում է մյուս ա պա ցույց նե րի հետ:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյան հի ման 

վրա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել ար ձա նագ րել, որ ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է փոր ձա գե տին 

ա ռա ջադր ված հար ցե րի վե րա բեր յալ հետ ևու թյուն նե րին և դ րանց հի ման վրա հիմ-

նա վոր ված պա տաս խան նե րին (եզ րա կա ցու թյա նը): Հետ ևա բար, փոր ձա գի տա կան 

եզ րա կա ցու թյան արդ յուն քում տրված հա վա նա կան եզ րա հան գումն  ե րը ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ և 62-րդ հոդ ված նե րի ու ժով չեն կա րող 

ու նե նալ ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ո րո շա կի փաս տի առ կա յու թյունն ա պա ցու-

ցե լու ա ռու մով: Փոր ձա գե տի հետ ևու թյուն նե րի ձևը չի ո րո շում եզ րա կա ցու թյան դե րը և 

տե ղը ա պա ցուց ման պրո ցե սում: Հետ ևու թյան ձևը (հա վա նա կան կամ կա տե գո րիկ) և 

փոր ձաքն նու թյան արդ յուն քում տրված եզ րա կա ցու թյունն այն եր կու բա ղադ րա մա սերն 

են, ո րոնք հնա րա վոր չէ տա րա նա ջա տել: Ո՛չ հա վա նա կան եզ րա կա ցու թյունն ինք նին 

և  ո՛չ էլ եզ րա կա ցու թյան մե ջ նշված տվյ ալ ներն ա ռան ձին վերց րած չու նեն ա պա ցու ցո-

ղա կան նշա նա կու թյուն. այդ պի սին չեն հա մար վում նաև հի պո թե տիկ եզ րա կա ցու թյան 

հա մար հիմք հան դի սա ցող տվյ ալ նե րը: Հա վա նա կան հետ ևու թյուն նե րի թվից, որ քան էլ 

որ շատ դրանք լի նեն, չի ա ռա ջա նում հա վաս տի և  ի րա կան եզ րա կա ցու թյուն. հա վա-

նա կան հետ ևու թյուն նե րի քա նա կը չի ա վե լաց նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 

ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը: Հետ ևա բար, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե-
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րի գնա հա տու մը պետք է կա տա րել այն պես, որ ամ բողջ եզ րա կա ցու թյու նը, այլ ոչ թե այդ 

եզ րա կա ցու թյան ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված տվյ ալ նե րը գնա հատ վեն որ պես մե կ 

ա պա ցույց (տե՛ս, Ռա ֆա յել Ա վե տիս յանն ընդ դեմ Սեյ րան Վար դան յա նի ի րա վա հա ջորդ-

ներ Ար թու ր և Ան ժե լա Վար դան յան նե րի թիվ ԿԴ1/0133/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծում առ կա` «ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա-

յին կազ մա կեր պու թյան 13.09.2012 թվա կա նի թիվ 21201107 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` 

Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի հե նա պա տին հասց ված 

վն աս վածք ներն են` պա րիս պը ո րոշ չա փով թեք ված է Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ 

նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի կող մի ց դե պի թիվ 62/2 հաս ցեն, պա տի տու ֆե շար ված քում 

ա ռա ջա ցել են ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան ճա քեր, պա տի վրա առ կա են խո նա վու թյան 

և  ա ղա կալ ման հետ քեր, սալ ված քի մե ջ գո յու թյուն ու նեն տար բեր ուղ ղու թյամբ նստված-

քա յին բնույ թի ճա քեր և տե ղա շար ժեր, ծաղ կա նո ցի բե տո նե եզ րա քա րե րի վրա կան ճա-

քեր, պա տի և սալ ված քի կցորդ ման հատ վա ծում տե սա նե լի է ո րո շա կի տե ղա շար ժեր, 

առ կա են նաև պա տի հիմ քե րի տակ գտնվող գրուն տի քայ քայ ման հետ քեր, այդ վն աս-

վածք նե րի պատ ճառ կա րող են հան դի սա նալ ինչ պես մթնո լոր տա յին տե ղումն  ե րի 

(ձյուն, անձր ևաջ րեր) ու ջեր մա յին ռե ժիմն  ե րի տար բե րու թյան արդ յուն քում մթնո-

լոր տա յին ջրե րի ներ թա փան ցու մը պարս պի հիմն  ա տակ, այն պես էլ հար ևան բնա-

կե լի տան կա ռուց ման նպա տա կով ի րա կա նաց ված հո ղա յին աշ խա տանք նե րի և 

դի նա մի կ ազ դե ցու թյուն նե րի արդ յուն քում պարս պի հիմն  ա տա կի բնա հո ղի ո րո շա-

կի թու լա ցու մը: Միև նույն ժա մա նակ « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ-ի կող մի ց 27.05.2008 

թվա կա նին և 08.05.2012 թվա կա նին` Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 

62 տան պարս պա պա տի տեխ նի կա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ տրված եզ րա կա ցու թյուն-

նե րի հա մա ձայն` Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62/2 նո րա կա ռույց 

տան շի նա րա րու թյան հա մար պարս պա պա տին հա րա կից քանդ վել է 2,5-3մ խո րու թյամբ 

հիմն  ա փոս, ին չի հետ ևան քով պարս պա պա տի հիմ քե րը հայտն վել են հիմն  ա հա տա կի 

գրուն տի խզված եզ րա մա սի վրա և քա նի որ հիմն  ա փո սը քանդ վել է վաղ և  ան ցած ժա-

մա նա կա հատ վա ծում (ձմե ռ-գա րուն) տե ղումն  ա յին ջրե րի և ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու-

թյուն նե րի ազ դե ցու թյան հետ ևան քով տե ղի է ու նե ցել հիմն  ա հա տա կի գրունտ նե րի թու-

լա ցում ու պարս պա պա տի վրա գրուն տի կո ղա յին ճնշման մե  ծա ցում:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լիս, հիմք ըն դու նե լով 

«ՀՀ փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան կող մի ց 

13.09.2012 թվա կա նին, « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ-ի կող մի ց 27.05.2008 թվա կա նին և 

08.05.2012 թվա կա նին տրված եզ րա կա ցու թյուն նե րը, գտել է, որ դրան ցով հիմն  ա վոր ված 

է այն հան գա ման քը, որ Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց կա տար ված շի նա րա րա կան և հո ղա-

յին աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում է Լեո նիդ Դավթ յա նին պատ ճառ վել նյու թա կան վն աս:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, մաս նա վո րա պես, պատ ճա-

ռա բա նել է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը ձևա վոր վել է մի  քա նի 

փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած վճռում տեղ գտած տվյ ալ նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման արդ յուն քում, 

որ պի սի պայ ման նե րում բո ղո քի հիմ քե րը բա վա րար չեն վճի ռը բե կա նե լու հա մար: Ըստ 

այդմ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նշված եզ րա կա ցու թյուն նե րով չի բա-

ցառ վել, որ Լեո նիդ Դավթ յա նին պատ կա նող պարս պի վն աս վածքն ա ռա ջա ցել է հենց 

Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում:

Վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

ստո րա դաս դա տա րան նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տի վո րեն չեն հե տա զո տել և 

գ նա հա տել գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` «ՀՀ փոր ձա գի տա-

կան կենտ րոն» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան 13.09.2012 թվա կա նի թիվ 

21201107, « Հայ սեյսմ շին և ԿՊ ԳՀԻ» ԲԲԸ-ի կող մի ց 27.05.2008 թվա կա նի և 08.05.2012 թվա-

կա նի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, դրանք չեն հա մադ րել մի մ յանց հետ: Այս պես, ստո րա դաս 

դա տա րան նե րը պատ շաճ անդ րա դարձ չեն կա տա րել այն հան գա ման քին, որ վե րոնշ յալ 
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եզ րա կա ցու թյուն նե րում հստակ և կա տե գո րիկ հետ ևու թյուն ներ ու եզ րա հան գումն  եր չեն 

ար վել փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր ված հար ցե րի վե րա բեր յալ, մաս նա վո րա պես` դրան-

ցից որ ևէ մե  կով չի տրվել կա տե գո րիկ եզ րա կա ցու թյուն այն մա սին, որ Լեո նիդ Դավթ-

յա նին պատ կա նող Եր ևա նի Փա փազյ  ան փո ղո ցի 2-րդ նր բանց քի թիվ 62 հաս ցեի տան 

հե նա պա տին հասց ված վն աս վածք նե րը ա ռա ջա ցել են կոնկ րետ և բա ցա ռա պես հար ևան 

բնա կե լի տան կա ռուց ման արդ յուն քում կա տար ված շի նա րա րա կան և հո ղա յին աշ խա-

տանք նե րի հետ ևան քով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով Լեո նիդ Դավթ յա նի ներ կա յաց րած հա կընդ դեմ հայ ցը` վն ա սի հա տուց ման պա-

հան ջի մա սով, են թա կա էր մե րժ ման, ին չը, սա կայն, ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

կող մի ց: Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ փաս տա բա նա կան ծա ռա-

յու թյան և փոր ձաքն նու թյան ծախ սե րի գու մար նե րի բռնա գանձ ման պա հանջ ներն ա ծանց-

յալ պա հանջ ներ են, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմն  ա կան պա հան ջի մե րժ ման 

պա րա գա յում հա կընդ դեմ հայ ցը` ա ծանց յալ պա հանջ նե րի մա սով, ևս  են թա կա էր մե րժ-

ման:

Անդ րա դառ նա լով Ա րա Մա նուկյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կին, ըստ ո րի` 

ստո րա դաս դա տա րան նե րը, հայ ցը մե ր ժե լով, հան գել են սխալ եզ րա կա ցու թյան՝ հաս-

տատ ված հա մա րե լով այն փաս տը, որ Լեո նիդ Դավթ յա նը ո՛չ ան ձամբ, ո՛չ էլ որ ևէ մե -

կի մի  ջո ցով չի կտրել Ա րա Մա նուկյ  ա նի տան ամ րան նե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն այն 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծում առ կա՝ Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց Դա տա րա նին ներ կա յաց ված` փոր-

ձա գե տի 15.01.2008 թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Ա րա 

Մա նուկյ  ա նի տան նո րա կա ռույց պա տի սյու նե րը վն ա սե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված 

նյու թա կան վն ա սի չա փի ընդ հա նուր շու կա յա կան գի նը գնա հատ վում է 440.800 ՀՀ դրամ, 

իսկ փոր ձա գե տի 23.01.2008 թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` 

նո րա կա ռույց պա տը վն ա սե լու հետ ևան քով Ա րա Մա նուկյ  ա նին պատ ճառ վել է 262.000 ՀՀ 

դրա մի  նյու թա կան վն աս:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ գոր ծում առ կա 

ա պա ցույց նե րի (15.01.2008 թվա կա նի և 23.01.2008 թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյուն նե րի) վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ակն հայտ է դառ նում, որ դրան ցով հաս-

տատ վում է մի այն պատ ճառ ված վն ա սի չա փը` գու մա րա յին ար տա հայ տու թյամբ, և  ոչ թե 

վն աս պատ ճա ռած ան ձը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լիս, վե րա հաս տա տե լով Դա տա-

րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, գտել է, որ չի ա պա ցուց վել Լեո նիդ Դավթ յա նի ոչ օ րի-

նա չափ վար քագ ծի հետ ևան քով Ա րա Մա նուկյ  ա նին վն աս պատ ճա ռե լու հան գա ման քի, 

ինչ պես նաև վեր ջի նիս կրած վն աս նե րի և Լեո նիդ Դավթ յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջև 

պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պի առ կա յու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ու սումն  ա սի րե լով սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, հիմ-

նա վոր է հա մա րում ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը: Մաս նա վո րա պես` 

փոր ձա գե տի 15.01.2008 թվա կա նի և 23.01.2008 թվա կա նի ապ րան քա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հաս տատ ված հա մա րե լու պատ ճառ ված 

վն ա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյան մի այն մե կ պայ մա նի առ կա յու թյու նը, այն է՝ 

Ա րա Մա նուկյ  ա նի կող մի ց ո րո շա կի վն աս կրե լու փաս տը, ին չը, սա կայն բա վա րար չէր 

սկզբնա կան հայ ցը հիմն  ա վոր հա մա րե լու և  այն բա վա րա րե լու հա մար:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
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4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան-

դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում 

նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ 

կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ա րա Մա նուկյ  ա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար վճա րել է 150.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար: Ն կա տի ու նե նա լով, որ Ա րա 

Մա նուկյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կիո րեն, այն է՝ հա կընդ-

դեմ հայ ցի մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և փո փո խե լու մա սով, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Լեո նիդ Դավթ յա նից հօ գուտ Ա րա Մա նուկյ  ա նի են-

թա կա է բռնա գանձ ման 106.284 ՀՀ դրամ (3.542.800 ՀՀ դրամ * 3%)՝ որ պես վճռա բեկ բո-

ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

Միա ժա մա նակ, վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում 

է, որ Լեո նիդ Դավթ յա նից հօ գուտ Ա րա Մա նուկյ  ա նի են թա կա է բռնա գանձ ման նաև 

106.284 ՀՀ դրամ (3.542.800 ՀՀ դրամ * 3%)՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես 

վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
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ցիա կան դա տա րա նի 23.10.2014 թվա կա նի ո րոշ ման` Լեո նիդ Դավթ յա նի հա կընդ դեմ հայ-

ցը բա վա րա րե լու մա սով Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 30.06.2014 թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

թող նե լու մա սը և  այդ մա սով այն փո փո խել. Լեո նիդ Դավթ յա նի հա կընդ դեմ հայցն ընդ-

դեմ Ա րա Մա նուկյ  ա նի` վն ա սի հա տուց ման, փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան և փոր ձաքն-

նու թյան ծախ սե րի գու մար նե րի բռնա գանձ ման պա հանջ նե րի մա սին, մե ր ժել:

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

2. Լեո նիդ Դավթ յա նից հօ գուտ Ա րա Մա նուկյ  ա նի բռնա գան ձել 106.284 ՀՀ դրամ` որ-

պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

 Լեո նիդ Դավթ յա նից հօ գուտ Ա րա Մա նուկյ  ա նի բռնա գան ձել 106.284 ՀՀ դրամ` որ պես 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է 

և  են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3025/02/11

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3025/02/11    

Նախագահող դատավոր` Ս. Միքայելյ ան

Դատավորներ` Ն. Տավարացյան 

  Ի. Վարդանյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի և ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ՝ Նա խա րա-

րու թյուն) վճռա բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.09.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի ընդ դեմ Նա խա րա րու-

թյան՝ փաս տա բա նին վճար ված գու մա րը բռնա գան ձե 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՝ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րը պա հան ջել են Նա խա րա րու թյու նից 

բռնա գան ձել 5.500.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա բա նին վճար ված գու մար:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 18.05.2012 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Նա-

խա րա րու թյու նից հօ գուտ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի բռնա գանձ վել է 4.500.000 ՀՀ դրամ՝ 

որ պես փաս տա բա նին վճար ված գու մար: Հայ ցը՝ մն ա ցած մա սով, մե րժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.02.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա-

խա րա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ 4.500.000 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու 

պա հան ջի մա սով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.05.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն այդ մա սով 

ու ղարկ վել նույն դա տա րան՝ նոր քննու թյան: Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի վե րաքն նիչ բո-

ղո քը մե րժ վել է. վճի ռը՝ 1.000.000 ՀՀ դրա մի  բռնա գանձ ման պա հան ջի մա սով, թողն վել 

է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.04.2013 թվա-
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կա նի ո րոշ մամբ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ-

վել է:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Էդ. Ա վե տիս յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 22.04.2014 թվա-

կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից 

հօ գուտ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի բռնա գանձ վել է 1.500.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես փաս տա-

բա նին վճար ված գու մար: Հայ ցը՝ մն ա ցած մա սով, մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

24.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա խա րա րու թյան և Գո զո ու Վա լի Ա մո յան նե րի ներ-

կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մե րժ վել են, իսկ Դա տա րա նի 22.04.2014 թվա կա նի 

վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: Ո րոշ վել է նաև Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րից հա-

մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 90.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե-

րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք ներ են ներ կա յաց րել Գո զո ու Վա լի Ա մո յան նե րի ներ-

կա յա ցու ցի չը և Նա խա րա րու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ չեն ներ կա յաց վել:

2. Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և 

պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-

տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ՝ Կոն վեն-

ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

51-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ մա սի 4-րդ կե տը, 67-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տը, 

ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ե թե չկա տար վեր 

«Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ի՝ ի դեմս փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի և Վա լի Ա մո-

յա նի մի ջև 10.12.2010 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի 

ա ռար կան, այն է՝ Վա լի Ա մո յա նի հանձ նա րա րու թյամբ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րա նում փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նը չծա նո թա նար թիվ 

ԱՐԴ/0169/01/10 քրեա կան գոր ծի նյու թե րին, ա պա փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի և 

Վա լի Ա մո յա նի մի ջև 24.12.2010 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ-

մա նագ րի ա ռար կան չէր կա րող կա տար վել: Ա ռանց քրեա կան գոր ծի նյու թե րին ծա նո-

թա նա լու՝ փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նը, մի այն դա տավճ ռին ծա նո թա նա լով, չէր 

կա րող դա տավճ ռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք պատ րաս տել և, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա-

տա րա նում ներ կա յաց նե լով ամ բաս տան յալ Գո զո Ա մո յա նի շա հե րը, ար դա րաց ման արդ-

յուն քի հաս նել: Այ սինքն՝ Գո զո և Վա լի Ա մո յան ներն ա պա ցու ցել են, որ հա տու ցումն  ի րոք 

անհ րա ժեշտ է ե ղել Գո զո Ա մո յա նի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար և, 

որ ա մե  նա կար ևորն է, Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րը ցույց են տվել կրած վն աս նե րի և  ի րենց 

ի րա վունք նե րի խախտ ման մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը, ինչ պես նաև կա տա-

րած ծախ սի ող ջա մի տ լի նե լը, ին չը նշա նա կում է, որ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի չա փը 

հա մար ժեք է հենց կրած վն աս նե րին, որ պի սի հան գա մանքն ա պա ցուց վել է հստակ փաս-

տաթղ թե րի մի  ջո ցով՝ բա ցա ռե լով են թադ րու թյուն նե րը և շա հար կումն  ե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը ի րա-

վունք չու ներ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան հար ցը դի տար կե լու « Դա տա խա զու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի և « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի տե սանկյ  ու նից և հա մե -

մա տու թյուն ներ անց կաց նե լու պաշտ պա նի՝ պայ մա նագ րով սահ ման ված գու մար նե րի 
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և Եր ևան քա ղա քի դա տա խա զի մե կ ժամ վա աշ խա տա վար ձի ու հան րա յին պաշտ պա-

նի ամ սա կան աշ խա տա վար ձե րի մի ջև, քա նի որ պայ մա նագ րե րով հա մա պա տաս խան 

ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցած պաշտ պա նը՝ փաս տա բա նը, սույն գոր ծով նշա նակ ված 

պաշտ պան չի ե ղել: Դա տա րա նի նման հետ ևու թյուն նե րը չեն կա րող դի տարկ վել որ պես 

պատ ճա ռա բան ված և հիմն  ա վոր ված հետ ևու թյուն ներ, քա նի որ դրանք հա կա սում են ՀՀ 

քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 165-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րով նա խա-

տես ված պա հանջ նե րին:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Պե տա կան տու ր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վա ծը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 68-րդ և 73-րդ հոդ ված նե-

րը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տար կով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ « Պե տա կան տուր-

քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի ու ժով Գո զո և Վա լի Ա մո յան ներն ուղ ղա կիո րեն 

ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, ուս տի հայ ցա պա հան ջի չբա վա րար ված 

մա սով ևս ն րան ցից պե տա կան տուր քի գու մար բռնա գանձ վել չէր կա րող:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն՝ հայ ցի 

չբա վա րար ված մա սով, բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը 

և փո փո խել այն՝ հայցն ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րել:

2.1 Նա խա րա րու թյան վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա-

հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ, 1058-րդ 

և 1064-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա-

ծը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման մե ջ որ ևէ կերպ չի անդ րա դար ձել վն ա սի հա-

տուց ման հա մար պար տա դիր պայ ման հա մար վող տար րե րի վեր լու ծու թյա նը, ոչ օ րի նա-

չափ վար քագ ծի պայ մա նի բա ցա հայտ մա նը, Նա խա րա րու թյան այն դիր քո րոշ մա նը, որ 

սույն դեպ քում հա տուց ման են թա կա կա րող է լի նել մի այն այն վն ա սը, ո րը պատ ճառ վել 

է ա պօ րի նի դա տա պարտ վե լու, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու, որ-

պես խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մա սին ստո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, 

վար չա կան տույ ժի են թարկ վե լու հետ ևան քով: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա հան գում չի 

կա տա րել նաև Նա խա րա րու թյան կող մի ց վկա յա կոչ ված այն դրույ թի վե րա բեր յալ, որ 

ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է մի այն այն 

դեպ քում, երբ դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով:

Տվյ  ալ դեպ քում հարկ է փաս տել, որ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րը ո՛չ հայ ցա դի մու-

մում, ո՛չ էլ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում չեն պար զա բա նել, թե քրեա կան գոր ծով 

վա րույթն ի րա կա նաց նող որ մարմն  ի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով է 

ի րենց վն աս պատ ճառ վել:

Միև նույն ժա մա նակ գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ քրեա կան հե-

տապնդ ման մարմն  ի կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ կա յաց րած ո րո շումն  ե րը ճա-

նաչ վել են ա պօ րի նի: Չ կա նաև դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճիռ, ո րով 

հաս տատ վել է դա տա վո րի մե ղ քը: Ա վե լին, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 11.08.2011 

թվա կա նի ո րոշ մամբ որ ևէ հետ ևու թյուն չի ար վել քրեա կան հե տապնդ ման մարմն  ի կամ 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 

մա սին, դա տավճ ռի բե կան ման հիմ քում դրվել է ոչ թե քրեա կան հե տապնդ ման մարմն  ի 

կամ դա տա րա նի որ ևէ ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյու նը, այլ՝ գոր ծի ոչ լիար ժեք քննու թյու նը:
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Միա ժա մա նակ դա տա կան մի  շարք այլ ակ տե րի ու սումն  ա սի րու թյան արդ յունք նե-

րը փաս տում են, որ դրանց մի ջև առ կա են հա կա սու թյուն ներ, ո րոնք հստա կեց ման կա-

րիք ու նեն: Մաս նա վո րա պես՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 21.02.2014 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/1061/02/13 վճռով 

փաս տա բա նին վճար ված գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը բա վա րար վել է մաս նա-

կիո րեն, ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 27.08.2013 թվա կա-

նի թիվ ԼԴ/0428/02/13 վճռով քննարկ վել է փաս տա բա նին վճար ված գու մա րի ող ջամ-

տու թյան հար ցը՝ դրա նով իսկ հնա րա վո րու թյուն տա լով նվա զեց նե լու այն, իսկ Եր ևա նի 

Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-

նի 24.12.2013 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0921/02/13 վճռով փաս տա բա նին վճար ված գու մա րի 

պա հան ջը մե կ նա բան վել է վն ա սի հա տուց ման ինս տի տու տի տե սանկյ  ու նից, և  այն բա-

վա րար վել է ամ բող ջու թյամբ: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը մե ր ժել կամ գործն ու-

ղար կել նոր քննու թյան՝ սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վա լը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա-

նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավճ ռով Գո զո Ա մո յա նը մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան 

կա տար ման մե ջ և դա տա պարտ վել է ա զա տազրկ ման չորս տա րի վեց ա մի ս ժամկ  ե տով՝ 

ա ռանց գույ քի բռնագ րավ ման: ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 11.08.2011 թվա կա-

նի ո րոշ մամբ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.12.2010 

թվա կա նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավ ճի ռը բե կան վել է՝ ճա նաչ վել և հռ չակ վել է Գո զո 

Ա մո յա նի ան մե  ղու թյու նը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե-

տով նա խա տես ված հան ցան քի կա տար ման մե ջ՝ նրա ա րար քի մե ջ հան ցա կազ մի  բա ցա-

կա յու թյան հիմ քով: Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել 12.10.2011 թվա կա նին (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 7-12):

2) Վա լի Ա մո յա նի և «Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ի՝ ի դեմս փաս տա բան Կ րոմ վել 

Գ րի գոր յա նի մի ջև 10.12.2010 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ-

մա նագ րով փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նը պար տա վոր վել է Վա լի Ա մո յա նի հանձ-

նա րա րու թյամբ ծա նո թա նալ թիվ ԱՐԴ/0169/02/10 քրեա կան գոր ծի նյու թե րին, իսկ Վա լի 

Ա մո յա նը պար տա վոր վել է այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր-

յա նին վճա րել 1.000.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13-14):

3) Վա լի Ա մո յա նի և «Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ի՝ ի դեմս փաս տա բան Կ րոմ վել 

Գ րի գոր յա նի մի ջև 24.12.2010 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա-

նագ րով փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նը պար տա վոր վել է Վա լի Ա մո յա նի հանձ նա-

րա րու թյամբ ծա նո թա նալ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

10.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավճ ռին, պատ րաս տել և ներ կա յաց նել վե-

րաքն նիչ բո ղոք, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նում պաշտ պա նել Գո զո Ա մո յա նի շա-

հե րը, իսկ Վա լի Ա մո յա նը պար տա վոր վել է այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց փաս տա բան 

Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նին վճա րել 4.500.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-16):

4) 10.01.2011 թվա կա նի ստա ցա կա նի հա մա ձայն՝ «Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ն՝ ի 

դեմս փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի Վա լի Ա մո յա նից ստա ցել է 10.12.2010 թվա կա-

նի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով նա խա տես ված 1.000.000 ՀՀ դրա մը, 

իսկ 21.01.2011 թվա կա նի ստա ցա կա նի հա մա ձայն՝ ստա ցել է 24.12.2010 թվա կա նի ծա ռա-

յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով նա խա տես ված 4.500.000 ՀՀ դրա մը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 5-6):
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5) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ո րոշ վել է Գո զո և Վա լի 

Ա մո յան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 90.000 ՀՀ 

դրամ (հա տոր 6-րդ, գ.թ. 49-56):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք նե րը վա-

րույթ ըն դու նե լը և բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ-

ման են թար կե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 

որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-

րը` ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց-

ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տը վճռա բե կու-

թյան կար գով վե րա նայ ման են թար կե լը պայ մա նա վոր ված է նաև 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 

սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ-

կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

ա) ի՞նչ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու  թյան դեպ քու մ ան ձը կա րող է պա-

հան ջել ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յու ն քու մ իր կրած նյու  թա կան վն ա սի հա տու  ցու մ 

ստա նա լու  ի րա վու ն քի ի րա վա չափ ու  արդ յու  նա վետ ի րա ցու  մը.

բ) արդ յո՞ք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գու մ ապoրի նի դա տա պարտ ման դեպ քու մ փաս-

տա բա նին վճար ված գու  մար նե րի մա սով հա տու ց ման ի րա վու ն քը ե րաշ խա վոր ված է բա-

ցա ռա պես ար դա րաց վա ծի հա մար.

գ) արդ յո՞ք փաս տա բա նին վճար ված գու  մար նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան 

կող մի ց են թա կա են փոխ հա տու ց ման լրիվ ծա վա լով.

դ) արդ յո՞ք ար դա րաց վա ծից կա րող է պե տա կան տու րք գանձ վել փաս տա բա նին 

վճար ված գու  մար նե րի բռնա գանձ ման հայ ցա պա հանջ նե րով.

ե) արդ յո՞ք ար դա րա դա տու  թյու ն ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը են թա կա է 

հա տու ց ման մի այն այն դեպ քու մ, երբ դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու  ժի 

մե ջ մտած դա տավճ ռով:

4.1 Քն նե լով Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե-

րու մ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետև յալ եզ րա կա ցու  թյան.

ա) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով ան հիմն  է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 16-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք 

ի րա վունք ու նի ա զա տու թյու նից ապoրի նի զրկման կամ ապoրի նի խու զար կու թյան դեպ-

քում oրեն քով uահ ման ված հիմ քե րով և կար գով պատ ճառ ված վն աuի հա տուց ման:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պեu նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 
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կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` տու ժո ղին պատ ճառ-

ված վն ա սը հա տուց վում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով։

Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, ով, ի խախ-

տումն  նույն հոդ վա ծի դրույթ նե րի, ձեր բա կալ ման կամ կա լա նա վոր ման զոհ է դար ձել, 

ի րա վունք ու նի հայ ցի ու ժով oժտված փոխ հա տուց ման:

Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիա յով 

ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար-

մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիuկ  

ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձինք: 

Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մի  ջազ գա յին դաշ նագ րի 14-րդ 

հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե որ ևէ անձ վերջ նա կան ո րոշ մամբ դա տա պարտ վել 

է քրեա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար, և  ե թե նրա նկատ մամբ կա յաց ված դա տավ ճի ռը 

հե տա գա յում բե կան վել է կամ նրան նե րում է շնորհ վել այն հի մուն քով, որ ինչ-որ նոր 

հան գա մանք կամ նոր բա ցա հայտ ված հան գա մանք ան վի ճե լիո րեն ա պա ցու ցում է դա-

տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը, ա պա այդ պի սի դա տա պարտ ման հետ ևան քով պա տիժ 

կրած ան ձը փոխ հա տու ցում է ստա նում օ րեն քի հա մա ձայն, ե թե չա պա ցուց վի, որ հիշ յալ 

ան հայտ հան գա ման քը ժա մա նա կին չի բա ցա հայտ վել բա ցա ռա պես կամ մա սամբ նրա 

մե ղ քով:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

ար դա րաց վածն իր ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման, այդ թվում` քրեա կան վա րույթն 

ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման 

ի րա վունք ու նի:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

ար դա րաց ված է այն ան ձը, ո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել կամ 

քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կարճ վել է նույն օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-

րդ կե տե րով և 2-րդ մա սով նա խա տես ված որ ևէ հիմ քով, կամ ո րի նկատ մամբ կա յաց վել 

է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 

ար դա րաց վածն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ի րեն ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա-

նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լու և դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ-

ված վն ա սի գույ քա յին հա տու ցում ամ բողջ ծա վա լով` հաշ վի առ նե լով ի րա կան հնա րա-

վոր բաց թողն ված օ գուտ նե րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ կե տե րի 

հա մա ձայն` ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու ցում ի րա վունք ու նի ստա նա լու աշ խա տա վար-

ձը, թո շա կը, նպաստ նե րը, այլ ե կա մուտ ներ, ո րոն ցից նա զրկվել է, ինչ պես նաև վճար-

ված դա տա կան ծախ սե րը, փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

ար դա րաց վա ծին պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան կար գով:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ փաս տա բան նե րը քրեա կան գոր ծով վա րույ թին որ պես պաշտ պան մաս նակ-

ցում են` կաս կած յա լի, մե  ղադր յա լի, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, ազ գա կա նի, ինչ պես 

նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի խնդրան քով կամ հա մա ձայ նու թյամբ` այլ ան ձանց 

հրա վե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապoրի նի 

դա տա պար տե լու, քրեա կան պա տաuխա նատ վու թյան են թար կե լու, որ պեu խա փան ման 

մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, վար չա կան տույ-

ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով uահ ման ված կար գով, լրիվ 

ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նը` ան կախ հե տաքն նու թյան, նա-

խաքն նու թյան, դա տա խա զու թյան և դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց մե ղ քից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ 
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ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ան ձին վն աս կա րող է պատ ճառ վել 

նաև հան րա յին իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) հետ-

ևան քով: Ար դա րաց ված ան ձին ա պօ րի նա բար պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լը և ն րա 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լը պետք է դիտ վեն որ պես սահ մա նադ րա կան 

ան վե րա պահ պա հանջ, որ պես ան ձի ի րա վունք, իսկ այն ի րաց նե լու օ րենսդ րա կան ըն-

թա ցա կար գե րը չեն կա րող ա ղա վա ղել այդ ի րա վուն քի էու թյու նը կամ օ րեն քի բա ցի արդ-

յուն քում ընդ հուպ ար գե լա փա կել այն: 

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) իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում նույն պես ճա նա չել է ապoրի նի դա տա պարտ ված 

ան ձի կրած վն աս նե րի փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը (տե՛ս, Շի լաևն ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի 

Դաշ նու  թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

Միա վոր ված Ազ գե րի Կազ մա կեր պու թյան 09.12.1988 թվա կա նի «Որ ևէ ձևով ձեր բա-

կալ վող կամ կա լա նա վոր վող ան ձանց պաշտ պա նու թյան սկզբունք նե րի ժո ղո վա ծո ւի» 

(հաս տատ վել է ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սամբ լեա յի 09.12.1988 թվա կա նի 43/173 բա նաձ ևով) 

35-րդ սկզ բուն քով սահ ման վել է, որ պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծո ղու թյուն-

նե րի կամ զան ցա ռու թյուն նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սը` ի խախ տումն  նույն 

սկզբունք նե րի բո վան դա կած ի րա վունք նե րի, են թա կա է հա տուց ման` պա տաս խա նատ-

վու թյան կի րառ վող նոր մե  րի հա մա ձայն, ո րոնք նա խա տես ված են ներ քին օ րենսդ րու-

թյամբ:

Վե րոնշ յալ ի րա վա նոր մե  րից և դա տա րան նե րի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ պե տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով ան ձին ա զա-

տու թյու նից ա պօ րի նի զրկե լու, նրան ա պօ րի նի դա տա պար տե լու դեպ քում վն ա սի հա-

տուց ման ի րա վունքն ու նի սահ մա նադ րա կան հիմն  ա րար ի րա վուն քի բնույթ, ո րը լայ նո-

րեն ճա նաչ ված և  ամ րագր ված է նաև մի  ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րոնշ յալ հիմն  ա րար ի րա վուն քի կեն սա գոր-

ծումն  ա ռա ջին հեր թին պետք է դի տար կել ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ 

մի  ջոց նե րի ի րա վուն քի լույ սի ներ քո, հատ կա պես այն դեպ քում, երբ ան ձը վն աս է կրել 

պե տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով (տե՛ս, Հայկ Սա հակ-

յանն ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու  թյան թիվ ԵԿԴ/0780/02/09 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Ա ռաջ նորդ վե լով ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով, 

մաս նա վո րա պես` վեր ջի նիս ի րա վա կան և սո ցիա լա կան վի ճա կի արդ յու նա վետ վե րա-

կանգն ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, ինչ պես նաև վե րը նշված սահ մա նադ րաի րա վա կան 

ու մի  ջազ գա յին ի րա վա կան պա հանջ նե րով՝ օ րենս դի րը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քում և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում սահ մա նել է ար դա րաց վա ծին պատ-

ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է ար դա րաց վա ծի՝ իր ի րա վունք նե րի վե-

րա կանգն ման, այդ թվում` քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րի կող մի ց ի րեն 

պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը: Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ 

ար դա րաց վածն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ի րեն ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա-

նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լու և դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ-

ված վն ա սի գույ քա յին հա տու ցում ամ բողջ ծա վա լով` հաշ վի առ նե լով ի րա կան վն ա սը, 

ինչ պես նաև հնա րա վոր բաց թողն ված օ գուտ նե րը: Ար դա րաց վա ծը որ պես հա տու ցում 

ի րա վունք ու նի ստա նա լու աշ խա տա վար ձը, թո շա կը, նպաստ նե րը, այլ ե կա մուտ ներ, 

ո րոն ցից նա զրկվել է, ինչ պես նաև վճար ված դա տա կան ծախ սե րը, փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րը: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում օ րենս դի րը սահ-

մա նել է նաև, որ ար դա րաց վա ծին պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցումն  ի րա կա նաց վում է 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է ան ձի` ապoրի նի դա-

տա պարտ վե լու, նրան քրեա կան պա տաuխա նատ վու թյան են թար կե լու, որ պեu խա փան-
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ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լու հետ ևան քով oրեն քով uահ ման ված կար գով պատ ճառ ված վն աuի 

լրիվ ծա վա լով հա տուց ման ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում նախ անհ րա ժեշտ է հա մա րում 

անդ րա դառ նալ ար դա րաց վա ծի՝ նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա-

վուն քի ծագ ման և  ի րաց ման հիմն  ախն դիր նե րին:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 30.03.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-871 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ մի նչ դա տա կան վա րույ թում անձն ար-

դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք է բե րում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ կե տե րով և 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քե րով 

քրեա կան հե տապնդ ման դա դա րեց ման դեպ քում, իսկ դա տա կան քննու թյան փու լում` 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ար դա րաց ման դա տավճ ռի դեպ քում (ՀՀ քրեա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս): Մինչ այդ գո յու թյուն չու նի կաս կած յա լին 

կամ մե  ղադր յա լին պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի ի րա վունք, ո րով հետև 

դեռևս նա ար դա րաց ված չէ: Ան ձը կա րող է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

66-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա հա տուց ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լ մի այն դրա նում 

նշված հիմ քե րով ար դա րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հա տուց ման են թա կա են մի այն այն 

վն աս նե րը, ո րոնք ապoրի նի դա տա պար տե լու հետ ևանք են: 

Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում ար տա հայ տել է նաև Եվ րո պա կան դա տա րա-

նը: Եվ րո պա կան դա տա րա նը թեև ճա նա չել է ա պօ րի նի դա տա պարտ ված ան ձանց կրած 

վն աս նե րի փոխ հա տուց ման ի րա վուն քը, սա կայն մի ա ժա մա նակ նշել է, որ Կոն վեն ցիան 

չի խո չըն դո տում պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն նե րին հա տու ցել վն ա սը, մի այն այն դեպ-

քում, երբ տու ժած ան ձը կկա րո ղա նա ա պա ցու ցել, որ ի րեն պատ ճառ ված վն ասն ուղ ղա-

կիո րեն կապ ված է իր ի րա վունք նե րի խախտ ման հետ (տե՛ս, Շի լաևն ընդ դեմ Ռու  սաս տա-

նի Դաշ նու  թյան գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.10.2005 թվա կա նի վճի ռը, կետ 20):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում նյու-

թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ախն դիրն անհ րա ժեշտ է դի տար-

կել նաև ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման ար գել քի հա մաի րա վա կան սկզբուն քի լույ սի ներ-

քո և  ար ձա նագ րում է, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում պատ ճառ ված 

նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քի ի րա վա չափ ու արդ յու նա վետ ի րա ցում ի րա-

վա կան պե տու թյու նում հնա րա վոր է մի այն այն պայ ման նե րում, ե թե չի ա պա ցուց վում, որ 

այն հան գա մանք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը, ո րոնք հիմն  ա վո րել են ան ձի ա պօ-

րի նի դա տա պար տու մը, լիո վին կամ մա սամբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա պօ րի նի դա տա պարտ ման արդ յուն քում 

նյու թա կան վն աս նե րի հա տու ցում պա հան ջե լու ի րա վուն քը ծա գում է մի այն ան ձի ար դա-

րաց վա ծի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լուց հե տո և հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րը կա րող 

են ի րաց նել ի րենց վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը, ե թե ա պա ցու ցեն, որ ի րենց վն ա սը 

պատ ճառ վել է ա պօ րի նի դա տա պար ման արդ յուն քում և չա պա ցուց վի, որ այդ հան գա-

մանք նե րի ժա մա նա կին բա ցա հայ տու մը լիո վին կամ մա սամբ կախ ված էր տվյ ալ ան ձից: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

վե րը նշված պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան դեպ քում ար դա րաց վա ծի հա-

մար ե րաշ խա վոր ված է փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ չնա յած ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քում ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չէ այլ ան ձանց կող մի ց փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման ի րա վուն քը, սա կայն վե րը նշվա ծը չի նշա նա կում, 

որ ՀՀ-ում այլ ան ձինք պետք է զրկված լի նեն պե տա կան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծո-

ղու թյուն նե րի հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի, մաս նա վո րա պես` ար դա րաց վա ծի ի րա-

վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի հա տուց ման 

ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նից հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե-
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տում օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ փաս տա բան նե րը քրեա կան գոր ծով վա րույ թին որ պես 

պաշտ պան մաս նակ ցում են կաս կած յա լի, մե  ղադր յա լի, նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, 

ազ գա կա նի, ինչ պես նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի խնդրան քով կամ հա մա ձայ նու-

թյամբ` այլ ան ձանց հրա վե րով: Այս պի սով, օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ քրեա կան գոր ծով 

վա րույ թին փաս տա բա նը՝ որ պես պաշտ պան, կա րող է ներգ րա վել ոչ մի այն կաս կած-

յա լի կամ մե  ղադր յա լի հրա վե րով, այլ նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի օ րի նա կան 

ներ կա յա ցուց չի, ազ գա կա նի, ինչ պես նաև կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի խնդրան քով 

կամ հա մա ձայ նու թյամբ` այլ ան ձանց հրա վե րով: Հետ ևա բար պե տա կան իշ խա նու թյան 

մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում, մաս նա վո րա պես՝ ան ձին ա պօ րի նի դա-

տա պար տե լու արդ յուն քում նյու թա կան վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև այն ան ձանց, 

ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով 

նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա-

մար փաս տա բան հրա վի րե լու:

ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր վե հա ժո ղո վի կող մի ց 1985 թվա կա նի նո յեմ բե րի 29-ին ըն դուն ված 

« Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և  իշ խա նու թյան չա րա շահ ման զո հե րի հա մար ար դա րա դա-

տու թյան հիմն  ա կան սկզբունք նե րի հռչա կա գիր» վեր տա ռու թյամբ թիվ 40/34 բա նաձ ևի 

«Ա» բաժ նի 2-րդ կե տում բա ցա հայտ ված է «տու ժո ղի»՝ որ պես հան ցա գոր ծու թյան զո հի, 

հաս կա ցու թյան մի  ջազ գա յին ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, հա մա ձայն ո րի` հան ցա-

գոր ծու թյան զոհ է (են) այն ան ձը (ան ձինք), ում (ո րոնց) հան ցա գոր ծու թյամբ կամ իշ խա-

նու թյան չա րա շահ մամբ պատ ճառ վել է վն աս, նե րառ յալ՝ մարմն  ա կան կամ բա րո յա կան 

վն ա սը, հու զա կան ապ րումն  ե րը, նյու թա կան վն ա սը կամ հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի էա-

կան խախ տումն  ե րը, ո րոնք օժտ ված են հա տուց ման հա վա սար ի րա վուն քով:

Այդ պի սով, ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, հան ցա գոր ծու թյան և  իշ խա նու թյան 

չա րա շահ ման արդ յուն քում վն աս կրած ան ձինք ի րենց կար գա վի ճա կով նույ նաց վում են, 

և ն րանց նկատ մամբ պա հանջ վում է հա մար ժեք վե րա բեր մունք:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով մի  ջազ գա յին ի րա վուն քում առ-

կա վե րը նշված մո տե ցումն  ե րը, 14.12.2010 թվա կա նի իր թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ ար տա-

հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 

մա սում ամ րագր ված «տու ժող» հաս կա ցու թյունն ու նի ընդգր կուն բո վան դա կու թյուն և 

նե րա ռում է ոչ մի այն քրեա կան, այլև քրեա դա տա վա րա կան, վար չա կան, քա ղա քա ցիաի-

րա վա կան ու այլ հա րա բե րու թյուն նե րից և  ի րենց կամ քից ան կախ տու ժած ֆի զի կա կան 

և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց: Ուս տի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա-

սում ամ րագր ված «տու ժող» հաս կա ցու թյու նը նշա նա կում է նաև հան րա յին իշ խա նու-

թյան մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րից (ան գոր ծու թյու նից) 

վն աս կրած անձ: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև այն հան-

գա ման քը, որ ան ձին ա պօ րի նի դա տա պար տե լու, այ սինքն` հան րա յին իշ խա նու թյան ոչ 

ի րա վա չափ գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում վն աս կա րող է պատ ճառ վել նաև այլ ան-

ձանց, մաս նա վո րա պես` նրանց, ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն ու նեն 

կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ ար դա րաց վա ծի ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հա մար, փաս տա-

բա նին վճար ված գու մար նե րի մա սով ա պօ րի նի դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ-

ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վուն քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

ե րաշ խա վոր ված է նաև այն ան ձանց հա մար, ով քեր ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կան հնա րա-

վո րու թյուն ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, ով 

քրեա կան գոր ծով վա րույ թի ըն թաց քում կներ կա յաց նի կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի 

օ րի նա կան շա հե րը՝ նրանց ցույց տա լով ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված պայ ման նե րի մի ա ժա-

մանկյ  ա առ կա յու թյան դեպ քում, ա պօ րի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով ար դա րաց վա-
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ծին, ինչ պես նաև այն ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սը, մաս նա վո րա պես՝ փաս տա բա նին 

վճար ված գու մար նե րը, ով քեր, ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն ի րա վա կան հնա րա վո րու-

թյուն ու նեն կաս կած յա լի կամ մե  ղադր յա լի հա մար հրա վի րե լու փաս տա բան, են թա կա են 

հա տուց ման լրիվ ծա վա լով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ 

անդ րա դար ձել է փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի՝ որ պես դա տա կան ծախ սի խե-

լամ տու թյան ո րոշ ման հար ցին: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ փաս տա բա-

նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է ամ բող ջու թյան մե ջ 

հաշ վի առ նել գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ 

հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի 

կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար-

դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը), 

նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան մա-

տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռնա գանձ-

վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու նը 

(տե՛ս, Ֆեր դի նանտ Ա ռա քելյ  անն ընդ դեմ Հա րու  թյու ն Պետ րոս յա նի թիվ ԵԿԴ/1587/02/10 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.06.2012 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում նույն պես բազ մի ցս 

անդ րա դար ձել է ծախ սե րի և ծախ քե րի խե լամ տու թյան հար ցին և ն շել, որ դա տա րա նի 

նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն՝ դի մու մա տուն ու նի ծախ սե րի և ծախ քե րի փոխ-

հա տուց ման ի րա վունք այն քա նով, որ քա նով ա պա ցուց վում է, որ դրանք ի րա կա նում կա-

տար վել են, անհ րա ժեշտ են ե ղել, և դ րանց չա փը ե ղել է ող ջա մի տ (տե՛ս, Շա մո յանն ընդ-

դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 07.01.2015 թվա կա նի վճի ռը, կետ 48):

Ընդ ո րում, ի րա կան նշա նա կում է, որ պա հանջ ներ կա յաց րած ան ձը պետք է փաս-

տաթղ թա յին ող ջա մի տ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նի առ այն, որ վն ասն ի րա կա նում գո յու-

թյուն ու նի, վն ա սի հա տուց ման պա հան ջը չի կա րող հիմն  ված լի նել են թադ րու թյուն նե րի, 

շա հար կումն  ե րի և  ա պա գա յում տե ղի ու նե նա լիք հնա րա վոր կամ անհ նա րին ի րա դար-

ձու թյուն նե րի ու փաս տե րի վրա: Անհ րա ժեշտ նշա նա կում է, որ պա հանջ ներ կա յաց րած 

ան ձը պետք է ա պա ցու ցի, որ այդ հա տու ցումն  ի րոք անհ րա ժեշտ է իր խախտ ված ի րա-

վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար և, որ ա մե  նա կար ևորն է, պետք է ցույց տա իր կրած 

վն աս նե րի ու իր ի րա վունք նե րի խախտ ման մի ջև պատ ճա ռա հետ ևան քա յին կա պը: Ող-

ջա մի տ նշա նա կում է, որ վն ա սի հա տուց ման պա հան ջի չա փը պետք է հա մար ժեք լի նի 

այդ վն աս նե րին, ին չը հնա րա վոր է ա պա ցու ցել մի այն հստակ փաս տաթղ թա յին ե ղա նա-

կով՝ բա ցա ռե լով են թադ րու թյուն նե րը և շա հար կումն  ե րը:

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում իր կող մի ց կա յաց ված ո րո շումն  ե րում ար տա-

հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի՝ որ-

պես դա տա կան ծախ սի խե լամ տու թյան հար ցի վե րա բեր յալ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ դրանք նմա նա պես կի րա ռե լի են նաև փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան 

չա փի՝ որ պես ար դա րաց վա ծին պատ ճառ ված նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման խե լամ-

տու թյան ո րոշ ման հար ցի նկատ մամբ, քա նի որ փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րը` 

ան կախ այն հան գա ման քից, թե դա տա կան ծախ սեր են, թե պատ ճառ ված նյու թա կան 

վն աս ներ, ինչ դա տա վա րու թյան ըն թաց քում են վճար վել՝ քա ղա քա ցիա կան, վար չա-

կան, թե քրեա կան, պետք է լի նեն ի րա կա նում կա տար ված և  անհ րա ժեշտ, ինչ պես 

նաև դրանց չա փը պետք է լի նի ող ջա մի տ: Ընդ ո րում, քրեա կան դա տա վա րու թյան 

ըն թաց քում փաս տա բա նին` պաշտ պա նին, վճար ված գու մար նե րի ի րա կան լի նե լը, 

դրանց անհ րա ժեշ տու թյու նը և  ող ջամ տու թյու նը ո րո շե լիս անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ-

նել քրեա կան դա տա վա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև քրեա կան 

դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կա տա րած աշ խա տան քի հա մար փաս տա բան նե րին 

վար ձատ րե լու վե րա բեր յալ ար դեն իսկ ձևա վոր ված և  ար մա տա վոր ված դա տա կան 

պրակ տի կա յի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի վեր-
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լու ծու թյան արդ յուն քում ար ձա նագ րում է, որ ա պօ րի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով 

փաս տա բա նին վճար ված ի րա կան, անհ րա ժեշտ և  ող ջա մի տ գու մար նե րը հա տուց վում 

են լրիվ ծա վա լով:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավճ ռով Գո զո Ա մո յա նը մե -

ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով 

նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մե ջ և դա տա պարտ վել ա զա տազրկ ման 

չորս տա րի վեց ա մի ս ժամկ  ե տով: ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 11.08.2011 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.12.2010 

թվա կա նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավ ճի ռը բե կան վել է՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 178-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հան ցան քի կա տար ման մե ջ ճա նաչ վել և 

հռ չակ վել է Գո զո Ա մո յա նի ան մե  ղու թյու նը՝ նրա ա րար քի մե ջ հան ցա կազ մի  բա ցա կա յու-

թյան հիմ քով: Նշ ված ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել 12.10.2011 թվա կա նին:

Վա լի Ա մո յա նի և «Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ի՝ ի դեմս փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի-

գոր յա նի մի ջև 24.12.2010 թվա կա նին կնքված ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա-

նագ րի հա մա ձայն՝ փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նը պար տա վոր վել է Վա լի Ա մո յա նի 

հանձ նա րա րու թյամբ ծա նո թա նալ ՀՀ Ար մա վի րի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 10.12.2010 թվա կա նի թիվ ԱՐԴ/0169/01/10 դա տավճ ռին, պատ րաս տել և ներ կա-

յաց նել վե րաքն նիչ բո ղոք, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նում պաշտ պա նել Գո զո 

Ա մո յա նի շա հե րը, իսկ Վա լի Ա մո յա նը պար տա վոր վել է այդ ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց 

փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նին ընդ հա նուր առ մամբ վճա րել 5.500.000 ՀՀ դրամ: 

10.01.2011 թվա կա նի ստա ցա կա նի հա մա ձայն՝ «Կ րոմ վել Գ րի գոր յան» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս 

փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի, Վա լի Ա մո յա նից ստա ցել է 10.12.2010 թվա կա նի ծա-

ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով նա խա տես ված 1.000.000 ՀՀ դրա մը, իսկ 

21.01.2011 թվա կա նի ստա ցա կա նի հա մա ձայն՝ ստա ցել է 24.12.2010 թվա կա նի ծա ռա յու-

թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րով նա խա տես ված 4.500.000 ՀՀ դրա մը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա-

նել է, որ քրեա կան գոր ծով փաս տա բա նին վճար ված գու մար նե րի մա սով ներ կա յաց-

ված պա հան ջը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 66-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-

սով նա խա տես ված հա տուց ման են թա կա այն վն ասն է, ո րը կրել է հայց վոր կող մը, երբ 

ստիպ ված է ե ղել փաս տա բա նի մի  ջո ցով պաշտ պա նել իր ի րա վունք նե րը՝ պայ մա նագ րի 

հիմ քով պար տա վոր վե լով վճա րել 4.500.000 ՀՀ դրամ: Հետ ևա պես, օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած ար դա րաց ման դա տավճ ռի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ, 1058-րդ և 

1064-րդ հոդ ված նե րի հիմ քով հայց վոր կող մի ն պատ ճառ ված վն աuը պետք է հա տուց-

վի Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց՝ ան կախ հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, 

դա տա խա զու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց մե ղ քից: Միա ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով 

փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան խե լամ տու թյան ո րոշ ման ի րա վա կան խնդրին՝ Դա տա-

րանն այն դի տար կել է « Դա տա խա զու թյան մա սին» և « Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րենք նե րով սահ ման ված՝ հա մա պա տաս խա նա բար դա տա խա զի աշ խա տա վար ձի և 

փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փե րի դի տանկյ  ու նից, ինչ պես նաև ա ռաջ նորդ վել է 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սահ ման ված նվա զա գույն և մի  ջին աշ խա տա վար ձե-

րի չա փե րի, դա տա կան պրակ տի կա յում ձևա վոր ված՝ փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ-

րու թյան չա փե րը սահ մա նե լու վե րա բեր յալ չա փո րո շիչ նե րով:

Վե րը նշվա ծի հաշ վառ մամբ, գնա հա տե լով նաև փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա-

տան քի ծա վա լը, ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու 

այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա ցի կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա-

նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը, գոր ծի բար դու թյու նը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը, 

ինչ պես նաև կա տա րած ծախ սե րի ի րա կան և  ող ջա մի տ լի նե լու չա փո րո շիչ նե րը՝ Դա-

տա րա նը գտել է, որ փաս տա բա նին վճար ված 4.500.000 ՀՀ դրա մի  պա հան ջը պետք է 

բա վա րա րել 1.500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, որ պի սի գու մա րը են թա կա է փոխ հա տուց ման 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, մաս նա-

վո րա պես՝ պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն գոր ծը քննու թյան առ նե լով « Փաս տա բա նու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան, պրակ-

տի կա յում գոր ծող փաս տա բան նե րի վար ձատ րու թյան լույ սի ներ քո, ինչ պես նաև գնա-

հա տե լով սույն գոր ծով փաս տա բա նի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը, ա պա ցույց ներ 

հա վա քե լու և դա տա րան ներ կա յաց նե լու, փաս տա բա նի փաս տա ցի կա տա րած այլ գոր-

ծո ղու թյուն նե րի հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը, գոր ծի 

բար դու թյու նը, ծա վա լը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը, ինչ պես նաև ՀՀ դա տա կան 

պրակ տի կա յում առ կա՝ փաս տա բա նի կա տա րած ծախ սե րի ի րա կան և  ող ջա մի տ լի նե լու 

չա փո րո շիչ նե րը, Դա տա րա նի կող մի ց 1.500.000 ՀՀ դրա մի  չա փով հայ ցի բա վա րա րումն  

ի րա վա չափ է:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Գո զո Ա մո յանն 

ար դա րաց ված է, քա նի որ Գո զո Ա մո յա նին ա ռա ջադր ված մե  ղադ րան քում վեր ջի նիս 

ան մե  ղու թյան հռչակ ման և  ար դա րաց ման վե րա բեր յալ կա յաց վել է հա մա պա տաս խան 

դա տա կան ակտ: Դա նշա նա կում է, որ նա խաքն նա կան մար մի  նը և  ա ռա ջին ատ յա նի 

դա տա րա նը ոչ օ րի նա չափ վար քա գիծ են դրսևո րել Գո զո Ա մո յա նի նկատ մամբ՝ հա մա-

պա տաս խա նա բար նրան ան հիմն  մե  ղադ րանք են ա ռա ջադ րել և  ան հիմն  դա տա պար-

տել, ին չի արդ յուն քում վեր ջինս ստիպ ված է ե ղել փաս տա բա նի կող մի ց տրա մադր վող 

վճա րո վի ծա ռա յու թյուն նե րի մի  ջո ցով պաշտ պա նել իր ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն-

նե րը և  ա պա ցու ցել իր ան մե  ղու թյու նը: Վե րոգր յալ դիր քո րո շումն  ե րից ել նե լով՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 17-րդ և 1064-րդ հոդ ված նե րի 

ու ժով Գո զո Ա մո յա նին պատ ճառ ված վն ա սը պետք է հա տուց վի Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան կող մի ց՝ ան կախ հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, դա տա խա զու թյան և/ կամ 

դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց մե ղ քի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա-

ման քից: 

Այս պի սով, հա մա պա տաս խան քրեա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում և  այդ գոր ծի 

քննու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի կրած վն աս նե րը են թա կա են 

փոխ հա տուց ման լրիվ ծա վա լով խե լամ տու թյան սահ ման նե րում` հաշ վի առ նե լով կոնկ-

րետ գոր ծով տվյ ալ փաս տա բա նի կող մի ց կա տար ված աշ խա տան քի բնույ թը և ծա վա լը 

(ա պա ցույց ներ հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն-

ներն ամ բող ջու թյամբ և փաս տա ցի կա տա րած լի նե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը 

վեր ջի նիս ներգ րավ վա ծու թյան ու մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի բար դու թյան մա-

կար դա կը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, այդ գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու նը:

Վե րոգր յա լի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծով հայ ցը 1.500.000 ՀՀ դրա մի  

չա փով բա վա րա րե լու վե րա բեր յալ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը. տվյ ալ 

դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան ներն ի րա կա նաց րել են գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ ճիշտ են գնա-

հա տել փաս տա բան Կ րոմ վել Գ րի գոր յա նի կող մի ց թիվ ԱՐԴ/0169/02/10 քրեա կան գոր-

ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու թյան բնույթն ու աս տի ճա նը, գոր ծի բար դու թյու նը և ծա վա լը, 

հա մա պա տաս խան գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյունն ու ժա մա նա կա տա րու թյու նը, ինչ պես 

նաև ՀՀ դա տա կան պրակ տի կա յում ձևա վոր ված՝ փաս տա բա նին վճար վող գու մար նե րի 

ող ջամ տու թյան կոնկ րետ չա փո րո շիչ նե րը:

Այս պի սով, նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով հերք վում են փաս տա բա նի վար-

ձատ րու թյան չա փի չբա վա րար ված մա սի ող ջամ տու թյու նը կաս կա ծի տակ դնե լու առն-

չու թյամբ վճռա բեկ բո ղո քի փաս տարկ նե րը:

բ) վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար, իսկ 
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նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տը նա խա տե սում է, որ պե տա կան տուր քի չա փը սահ մա նե լու, 

դրա վճա րու մի ց ա զա տե լու, պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամ-

կե տե լու և դ րա 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 22-րդ հոդ վա ծի «է.1» կե տի հա մա ձայն՝ դա-

տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զատ վում են ար դա րաց ված նե րը` 

ի րենց ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ ներգ րա վե լու և 

դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քա յին վն ա սի հա տուց ման հայ ցե րով:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քի 

տե սանկյ  ու նից ի րա վա չափ չէ այն ի րո ղու թյու նը, երբ հետ ևո ղա կա նու թյուն չի դրսևոր-

վում տվյ ալ ի րա վա կար գա վոր ման հար ցում, և պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու 

ար տո նու թյուն չի նա խա տես վում ար դա րաց ված ան ձի հա մար, ո րը դա տա րան է դի մում 

ի րեն պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման պա հան ջով: Նույն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նադ րա-

կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ նման պա րա գա յում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն առ կա ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում լիար-

ժեք չի ե րաշ խա վո րում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի նոր մա տիվ 

կի րա ռու մը` խո չըն դո տե լով տու ժող հան դի սա ցող ան ձի հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն-

քի ի րա վա չափ ու արդ յու նա վետ ի րա ցու մը:

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի նչև 25.10.2011 թվա կա նի խմբագ-

րու թյամբ գոր ծող « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը 

14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-929 ո րոշ մամբ ճա նա չել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 16-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սին և 20-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին հա կա սող և  ան վա վեր այն քա նով, 

որ քա նով չի սահ մա նում, այլ սուբ յեկտ նե րից բա ցի, ար դա րաց վա ծին` ի րա վա սու պե տա-

կան մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու-

թյան) հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման հայ ցե րով պե տա կան տուր քի վճա-

րու մի ց ա զա տե լու վե րա բեր յալ ար տո նու թյուն նա խա տե սող դրույթ` ար գե լա փա կե լով 

ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը 

նշված ո րոշ ման հի ման վրա 25.10.2011 թվա կա նին « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քում լրա ցումն  եր կա տա րե լու արդ յուն քում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վա ծը լրաց վել է նոր կե տե րով, ո րոն ցից է նաև՝ «է.1» կե տը, ո րի հա մա ձայն` ար դա-

րաց ված նե րը ի րենց ա նօ րի նա կան ձեր բա կալ ման, կա լա նա վոր ման, որ պես մե  ղադր յալ 

ներգ րավ վե լու և դա տա պարտ ման հետ ևան քով պատ ճառ ված գույ քա յին վն ա սի հա տուց-

ման հայ ցե րով ա զատ վում են դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե 

ո րոշ վել է բռնա գան ձել հայ ցի չբա վա րար ված մա սով՝ 3.000.000 ՀՀ դրա մի  3 տո կո սի չա-

փով գու մար, ո րը կազ մում է 90.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 

նա խա պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 14.12.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-

929 ո րոշ մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև սույն ո րոշ-

մամբ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը և ղե կա վար վե լով « Պե տա կան տուր-

քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «է.1» կե տի պա հան ջով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ սույն գոր ծով հայց վոր նե րը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ 

հոդ վա ծի, մաս նա վո րա պես՝ դրա հի շա տակ ված ի րա վադ րույ թով նա խա տես ված կար-

գա վոր ման ու ժով պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն նե րից օգտ վող սուբ յեկտ ներ 

են, ո րի արդ յուն քում վեր ջին ներս ուղ ղա կիո րեն ա զատ ված են պե տա կան տուր քի վճար-

ման պար տա կա նու թյու նից, ուս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն առ 

այն, որ հայց վոր նե րից հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է 

բռնա գանձ ման 90.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար նա խա պես 
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չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ան հիմն  է:

4.2 Քն նե լով Նա խա րա րու  թյան վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քի սահ ման նե րու մ` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը ե կավ հետև յալ եզ րա կա ցու  թյան.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցուն կամ 

ի րա վա բա նա կան ան ձին պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-

մի ն նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րով (ան գոր-

ծու թյամբ)՝ նե րառ յալ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի՝ օ րեն քին 

կամ այլ ի րա վա կան ակ տին չհա մա պա տաս խա նող ակտ հրա պա րա կե լու հետ ևան քով, 

պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կամ հա մա պա-

տաս խան հա մայն քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ապoրի-

նի դա տա պար տե լու, քրեա կան պա տաuխա նատ վու թյան են թար կե լու, որ պեu խա փան-

ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րու թյուն կի րա ռե լու, վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով uահ ման ված կար գով, 

լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նը` ան կախ հե տաքն նու թյան, 

նա խաքն նու թյան, դա տա խա զու թյան և դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց մե ղ քից: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ քա ղա քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին հե-

տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, դա տա խա զու թյան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծու նեու-

թյամբ պատ ճառ ված վն ա սը, ո րը չի հան գեց րել նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես-

ված հետ ևանք նե րին, հա տուց վում է նույն օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված 

հիմ քե րով և կար գով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ար դա րա-

դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է մի այն այն դեպ քում, 

երբ դա տա վո րի մե ղ քը հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով:

 Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում սահ-

մա նել է պե տու թյան մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տը` պե տու-

թյան ոչ ի րա վա չափ գոր ծու նեու թյան հետ ևան քով վն ա սի հա տուց ման հա մար որ պես 

նա խա պայ ման չսահ մա նե լով կոնկ րետ պաշ տո նա տար ան ձի մե ղ քը: ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ նախ՝ ար-

դա րաց վածն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու ինչ պես հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, 

դա տա խա զու թյան, այն պես էլ դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց ա պօ րի նի գոր ծու-

նեու թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված վն ա սի գույ քա յին հա տու ցում` ամ բողջ ծա վա լով, և  

երկ րորդ՝ ապoրի նի դա տա պար տե լու, քրեա կան պա տաuխա նատ վու թյան են թար կե լու, 

որ պեu խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո րագ րու թյուն կի րա ռե-

լու, վար չա կան տույ ժի են թար կե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով uահ ման-

ված կար գով, լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նը` ան կախ 

հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, դա տա խա զու թյան և դա տա րա նի պաշ տո նա տար 

ան ձանց մե ղ քից: 

Պե տու թյան մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բեր յալ առ կա ի րա վա-

կար գա վոր ման հիմ քում ըն կած է այն ի րա վա կան տրա մա բա նու թյու նը, որ պե տու թյան 

հետ հան րա յին ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում մաս նա վոր ան ձանց ա վե լի մե ծ 

պաշտ պա նու թյան հիմն  ա վոր ված անհ րա ժեշ տու թյուն գո յու թյուն ու նի, քա նի որ պե-

տու թյուն-մաս նա վոր անձ մի  շարք հա րա բե րու թյուն նե րում պե տու թյան փաս տա ցի և  

ընդգծ ված գե րա կա յու թյունն օբ յեկ տի վո րեն պա հան ջում է ու ժե րի ակն հայտ ան հա վա-

սա րակշ ռու թյու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով պե տու թյան ա վե լի խիստ պա տաս խա-

նատ վու թյուն մաս նա վոր ան ձի առջև իր ոչ ի րա վա չափ վար քագ ծի ի րա վա կան հետ-

ևանք նե րը վե րաց նե լու հա մար:

Վե րը նշված խնդրի արդ յու նա վետ լուծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նից ել նե լով՝ օ րենս-

դի րը մե ղ քի առ կա յու թյու նը՝ որ պես ի րա վա հա վա սար կող մե  րի մի ջև ի րա վա հա րա բե րու-

թյուն նե րում պա տաս խա նատ վու թյան անհ րա ժեշտ տարր, չի նա խա տե սել իր ի րա վա կան 
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բնույ թով լիո վին այլ` պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան դաշ տում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ պե տու թյան 

մե ղ քից ան կախ պա տաս խա նատ վու թյան սահ մա նու մը չի նշա նա կում, որ պե տու թյունն 

ա ռանց մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում բո լոր ո լորտ նե րում վն աս պատ ճա ռե լու 

հա մար: Ա ռանց մե ղ քի պա տաս խա նատ վու թյան նա խա տե սու մը և կի րա ռու մը հիմն  ա վոր-

ված և  ար դա րաց ված է մի այն ան ձի հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա-

կան բա րիք նե րի հան դեպ պե տու թյան մի  ջամ տու թյան դեպ քում, մաս նա վո րա պես, երբ 

խոս քը գնում է ան ձին ապoրի նի դա տա պար տե լու, նրան քրեա կան պա տաuխա նատ վու-

թյան են թար կե լու, որ պեu խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մաuին uտո-

րագ րու թյուն կի րա ռե լու կամ տույ ժի են թար կե լու մա սին:

Այս պի սով, ապoրի նի դա տա պար տե լու հետ ևան քով պատ ճառ ված վն աuը, oրեն քով 

uահ ման ված կար գով, լրիվ ծա վա լով հա տու ցում է Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյու նը` 

ան կախ հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի, այդ թվում նաև՝ դա տա վո րի մե ղ քի 

առ կա յու թյու նից: Ինչ վե րա բե րում է այլ դեպ քե րում պե տու թյան ոչ ի րա վա չափ վար քագ-

ծի արդ յուն քում ան ձին վն աս պատ ճա ռե լուն, ա պա օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ քա ղա-

քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան, դա տա խա զու-

թյան մար մի ն նե րի ա պօ րի նի գոր ծու նեու թյամբ պատ ճառ ված վն ա սը, ո րը չի հան գեց րել 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում նա խա տես ված հետ-

ևանք նե րին, հա տուց վում է նույն օ րենսգր քի 1063-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված հիմ քե-

րով և կար գով: 

Օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև վն ա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյունն այն դեպ-

քե րում, երբ հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան և/ կամ դա տա խա զու թյան մար մի ն նե րը 

թույլ են տվել ա պօ րի նի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք, սա կայն, չեն հան գեց րել ա պօ րի նի 

դա տա պար տե լուն, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուն, որ պես խա փան-

ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մա սին ստո րագ րու թյուն կի րա ռե լուն, վար չա կան 

տույ ժի են թար կե լուն, իսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով 

ա ռանձ նաց ված է դա տա վո րի պա տաս խա նատ վու թյու նը նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տում 

ամ րագր ված հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Հետ ևա բար օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած դա տավճ ռով դա տա վո րի մե ղ քի ա պա ցու ցու մը վն ա սի հա տուց ման նա խա պայ ման 

կա րող է հան դի սա նալ մի այն այն դեպ քե րում, երբ դա տա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն 

հան գեց րել ան ձին ա պօ րի նի դա տա պար տե լուն, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են-

թար կե լուն, նրա նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի  ջոց կա լանք կամ չբա ցա կա յե լու մա-

սին ստո րագ րու թյուն կի րա ռե լուն կամ վար չա կան տույ ժի են թար կե լուն:

 Այս պի սով, վե րը նշված վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-

նագ րում է, որ Նա խա րա րու թյան այն փաս տար կը, որ ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց-

նե լիս պատ ճառ ված վն ա սը հա տուց վում է մի այն այն դեպ քում, երբ դա տա վո րի մե ղ քը 

հաս տատ վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով, ան հիմն  է: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը սույն գոր ծով կի րա ռե լի չէ, քա նի որ տվյ ալ դեպ-

քում դա տա րա նի պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րը հան գեց րել են կոնկ րետ 

ան ձի ա պօ րի նի դա տա պարտ մա նը, ին չը նշա նա կում է, որ հա մա պա տաս խան ան ձինք, 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1064-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն, պատ ճառ ված 

նյու թա կան վն ա սի հա տուց ման ի րա վունք ու նեն` ան կախ հա մա պա տաս խան պաշ տո նա-

տար ան ձանց մե ղ քից:

Ինչ վե րա բե րում է Նա խա րա րու թյան այն փաս տար կին, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րի կող մի ց կա յաց ված մի  քա նի դա տա կան ակ տե րում առ կա են են թադր յալ հա կա սու-

թյուն ներ, ո րոնք հստա կեց ման կա րիք ու նեն, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

այն ևս  ան հիմն  է, քա նի որ Նա խա րա րու թյան վկա յա կո չած վճիռ նե րով դա տա րան նե րը 

փաս տա բա նի վար ձատ րու թյան չա փի ող ջամ տու թյան հար ցը ո րո շե լիս հաշ վի են ա ռել 

տվյ ալ գոր ծե րով փաս տա բան նե րի կա տա րած աշ խա տան քի ծա վա լը (ա պա ցույց ներ 

հա վա քե լու և ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն ու այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը փաս տա-

ցի կա տա րե լու հան գա ման քը, գոր ծի քննու թյա նը մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը), գոր ծի 
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բար դու թյու նը (վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը, գոր ծի քննու թյան տևո ղու թյու-

նը), նմա նա տիպ գոր ծե րով պրակ տի կա յում ըն դուն ված փաս տա բա նա կան ծա ռա յու թյան 

մա տուց ման դի մաց վճար վող գու մա րի չա փը, ինչ պես նաև դա տա կան ակ տով բռնա-

գանձ վող գու մա րի և պա հանջ վող փաս տա բա նա կան վճա րի չա փի հա րա բե րակ ցու թյու-

նը: Այ սինքն՝ վկա յա կոչ ված դա տա կան ակ տե րով դա տա րան նե րի կող մի ց հայ ցը մաս-

նա կիո րեն կամ ամ բող ջու թյամբ բա վա րա րե լը դեռևս չի կա րող որ ևէ կերպ վկա յել այդ 

ակ տե րի մի մ յանց հա կա սե լու մա սին, քա նի որ նշված դա տա կան ակ տե րով փաս տա բան-

նե րի վար ձատ րու թյան չա փը ո րո շե լիս դա տա րան նե րի կող մի ց ի րա վա չա փո րեն հաշ-

վի են առն վել հա մա պա տաս խան գոր ծե րից յու րա քանչ յու րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը:

 

Այս պի սով, Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րի ներ կա յա ցուց չի վճռա բեկ բո ղո քի երկ րորդ 

հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե-

րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-

գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:
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Սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի «է.1» կե տի հիմ քով` Գո զո և Վա լի Ա մո յան ներն ա զատ-

ված են պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց, այդ մա սով պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րում 

է լուծ ված:

Անդ րա դառ նա լով Նա խա րա րու թյան բե րած վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան 

տուր քի հար ցին և ն կա տի ու նե նա լով, որ վեր ջինս վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 

45.000 ՀՀ դրամ, և հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Նա խա րա րու թյան վճռա բեկ 

բո ղո քը են թա կա է մե րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ մա սով պե տա կան 

տուր քի հար ցը ևս պետք է հա մա րել լուծ ված: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան վճռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել, իսկ Գո զո և Վա լի 

Ա մո յան նե րի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 24.09.2014 թվա կա նի ո րոշ ման՝ Գո զո և Վա լի Ա մո յան նե րից 

հա մա պար տու թյան կար գով ՀՀ պե տա կան բյու ջե 90.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ 

բո ղո քի հա մար նա խա պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար բռնա գան ձե լու մա սը, 

և  այդ մա սով փո փո խել այն. պե տա կան տուր քի հարցն այդ մա սով հա մա րել լուծ ված:

Ո րո շու մը` մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա-

բա նու թյուն նե րով:

2. Պե տա կան տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

149

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

 
ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0540/02/12 
դատարանի որոշում 2015թ.
Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0540/02/12  
Նախագահող դատավոր` Ս. Միքայելյ ան
Դատավորներ` Ն. Բարսեղյ ան

 Հ. Ենոքյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 
մասնակցու թյամբ դատավորներ 
 
 
 
 
  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Մա րիամ 

Ղուլյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.03.2015 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ար թուր Հով հան նիս յա նի ընդ դեմ Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի` 

ան հիմն  հարս տաց ման գու մա րը և նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը վե-

րա դարձ 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` Ար թուր Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է Նո րիկ Սո ղո մոն յա նից 

բռնա գան ձել 7.000 ԱՄՆ դո լար` որ պես ան հիմն  հարս տաց ման գու մար, ինչ պես նաև նա-

խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը:

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Գ րի գոր յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.09.2014 թվա կա-

նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

13.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և 

Դա տա րա նի 19.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-րդ և 1099-

րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 52-րդ և 53-րդ 

հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լիս հիմք է ըն դու նել այն հան-

գա ման քը, որ Նո րիկ Սո ղո մոն յանն Ար թուր Հով հան նիս յա նի օգ տին կա տա րել է ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն, ո րի դի մաց Ար թուր Հով հան նիս յա նից ստա ցել է գու մար: Հաշ վի առ նե լով 

վե րոգր յա լը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ կող մե  րի մի ջև գո յու թյուն են ու նե ցել 

պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ: Մինչ դեռ ակն հայտ է, որ Ար թուր Հով հան նիս-

յանն իր կամ քով է Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին գու մար տվել, հստակ ի մա ցել է, որ գու մա րը 

տա լու որ ևէ պար տա կա նու թյուն չու նի, գի տակ ցել է, որ այդ գու մա րը տա լիս է որ պես 

առևտ րա յին կա շառք, ին չը մի ան շա նա կո րեն վկա յում է Ար թուր Հով հան նիս յա նի և Նո րիկ 

Սո ղո մոն յա նի մի ջև մի այն քրեաի րա վա կան նոր մե  րով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն-

նե րի գո յու թյու նը և բա ցա ռում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան որ ևէ բնույ թի հա րա բե րու թյուն-

նե րի առ կա յու թյու նը:

Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ե թե նույ նիսկ կող մե  րի մի ջև առ կա են քա ղա քա ցիաի րա վա կան 

հա րա բե րու թյուն ներ, ա պա այդ դեպ քում ևս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1099-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տի ի մաս տով` նշված գու մա րը չի կա րող են թա կա լի նել վե րա դարձ ման:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 

մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում առ կա է ի րա վուն քի զար գաց-

ման խնդիր:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 13.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը`

1. Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 12.06.2013 թվա կա նի թիվ ԵԷԴ/0055/01/12 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տավճ ռով հաս տատ վել են հետև յալ հան գա մանք նե րը.

- Նո րիկ Սո ղո մոն յանն աշ խա տել է «Եր ևան ջուր» ՓԲԸ-ի Նու բա րա շե նի են թա տե ղա-

մա սում` որ պես շա հա գործ ման գծով տե ղա մա սի պետ,

- Ար թուր Հով հան նիս յանն ա պօ րի նի ջրօգ տա գոր ծում ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 

առևտ րա յին կա շառք է տվել Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին և վեր ջի նիս գի տու թյամբ խմե  լու ջրով 

ո ռո գել է ծի րա նի այ գի նե րը,

- Ար թուր Հով հան նիս յա նը նշված դա տավճ ռով մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով (առևտ րա յին կամ այլ կազ մա կեր պու թյան ծա-

ռա յո ղին, ար բիտ րին, այդ թվում` օ տա րերկր յա պե տու թյան` ար բիտ րա ժի մա սին օ րենսդ-

րու թյա նը հա մա պա տաս խան` գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ար բիտ րին, աու դի տո րին 

կամ փաս տա բա նին կա շառք տա լը, այ սինքն` ա պօ րի նա բար այդ ան ձանց ան ձամբ կամ 

մի ջ նոր դի մի  ջո ցով նրանց կամ այլ ան ձի հա մար դրամ, գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն խոս տա նա լը կամ ա ռա ջար կե լը կամ 

տրա մադ րե լը` կա շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի օգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ 

կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հա մար) (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 35-43):

2. Է րե բու նու քննչա կան բաժ նի «Ք րեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին» 

14.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին մե  ղադ րանք է ա ռա-

ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով` առևտ րա յին կա շառք 

ստա նա լու հա մար: Նույն ո րոշ մամբ Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի կող մի ց առևտ րա յին կա շառք 

ստա նա լու դրվա գով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով քրեա կան 

հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` հա մա ներ ման ակտ ըն դուն վե լու հիմ քով (հա տոր 2-րդ, 

գ.թ. 6-11):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը 

կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և 

գտ նում է, որ տվյ ալ գոր ծով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-րդ հոդ վա ծի վե րա-

բեր յալ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 

նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-

լու հա մար.

2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1092-րդ 

հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր 

ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք որ պես առևտ րա յին կա-

շառք տրա մադր ված գու  մա րը կա րող է հան դի սա նալ ան հիմն  հարս տաց մամբ ձեռք բեր-

ված գու յք, որն էլ առևտ րա յին կա շառք ստա ցած ան ձից են թա կա լի նի բռնա գանձ ման 

այդ պի սի կա շառք տված ան ձին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված ի րա վա կան հար ցադր մա նը պա տաս խա-

նե լու հա մար պետք է, նախ ևա ռաջ, քննար կել այն հար ցը, թե արդ յո՞ք ան հիմն  հարս տաց-

ման և  առևտ րա յին կա շառ քի արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույ քե րի (գու մար նե րի) ի րա-

վա կան կար գա վի ճակ նե րը, դրանց բնույթն ու էու թյու նը որ ևէ պա րա գա յում կա րող են 

նույ նաց վել, թե` ոչ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  են թա կե տի հա մա-

ձայն` քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են օ րեն քով ու 

այլ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված հիմ քե րից, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի և  

ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րոնք թեև օ րեն քով կամ այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված չեն, սա կայն, ըստ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ-

րու թյան սկզբունք նե րի` ա ռա ջաց նում են քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և պար-

տա կա նու թյուն ներ: Դ րան հա մա պա տաս խան, քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նու թյուն նե րը ծա գում են ան հիմն  հարս տաց ման հետ ևան քով:

Վե րը նշված հոդ վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վոր ման վեր լու ծու թյու նից 

հետ ևում է, որ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ կա րող են ծա-

գել քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան սուբ յեկտ նե րի ինչ պես ի րա վա չափ, այն պես էլ ոչ 

ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րից: Այդ պի սին է, մաս նա վո րա պես, ան հիմն  հարս տաց ման 

արդ յուն քում ծա գած պար տա վո րու թյու նը, ո րը թեև օ րեն քով կամ այլ ի րա վա կան ակ-

տե րով նա խա տես ված չէ, սա կայն, ըստ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան սկզբունք նե-

րի` ա ռա ջաց նում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ: Այս պի սով, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տը քա ղա քա-

ցիա կան ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե րից մե կն է, ո րի նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա-

նա ռու թյան մաս նա կից նե րի գույ քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա կա նա ցումն  

ա պա հո վելն ու դրան նպաս տելն է:

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հան ցա վոր ա րարք նե-

րից առևտ րա յին կա շառ քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում նշել հետև յա լը.

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հան ցա գոր ծու թյուն է 

հա մար վում մե  ղա վո րու թյամբ կա տար ված` հան րու թյան հա մար վտան գա վոր այն ա րար-

քը, ո րը նա խա տես ված է նույն օ րենսգր քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վե րը նշված հոդ վա ծը, ար ձա նագ րում է, որ հան-

ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներն են` ա) հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը, բ) քրեա կան հա-
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կաի րա վա կա նու թյու նը, գ) մե  ղա վո րու թյու նը: Այս պի սով, առևտ րա յին կա շառ քը, ինչ պես 

ցան կա ցած այլ հան ցա գոր ծու թյուն, քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ պաշտ պան վող հա սա-

րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դեմ ուղղ ված հան րու թյան հա մար վտան գա վոր ոտնձ-

գու թյուն է:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` առևտ րա յին կամ 

այլ կազ մա կեր պու թյան ծա ռա յո ղին, ար բիտ րին, այդ թվում` օ տա րերկր յա պե տու թյան` 

ար բիտ րա ժի մա սին օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան` գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց-

նող ար բիտ րին, աու դի տո րին կամ փաս տա բա նին կա շառք տա լը, այ սինքն` ա պօ րի նա-

բար այդ ան ձանց ան ձամբ կամ մի ջ նոր դի մի  ջո ցով նրանց կամ այլ ան ձի հա մար դրամ, 

գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ ա ռա վե լու թյուն խոս տա-

նա լը կամ ա ռա ջար կե լը կամ տրա մադ րե լը` կա շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան-

ձի օգ տին գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հա մար` պատժ վում է տու-

գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու հար յու րա պա տի կից չորս հար յու րա պա տի կի 

չա փով, կամ ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի գոր ծու նեու թյամբ զբաղ-

վե լու ի րա վուն քից զրկե լով` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով, կամ ա զա տազրկ-

մամբ` ա ռա վե լա գույ նը ե րեք տա րի ժամկ  ե տով:

Ըստ այդմ, վե րոնշ յալ հոդ վա ծի ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հիշ յալ 

հան ցա գոր ծու թյան ան մի  ջա կան օբ յեկ տը առևտ րա յին կամ այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

օ րի նա կան գոր ծու նեու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն-

ներն են: Նշ ված հան ցա կազ մի  ի մաս տով` վկա յա կոչ ված հոդ վա ծում թվարկ ված ան ձանց 

ա պօ րի նա բար դրամ, գույք, գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք, ար ժեթղ թեր կամ որ ևէ այլ 

ա ռա վե լու թյուն է խոս տաց վում, ա ռա ջարկ վում կամ տրա մադր վում, որ պես զի նրանք կա-

շառք տվո ղի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի օգ տին կա տա րեն կամ չկա տա րեն ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն ներ: Ընդ ո րում, նշված հան ցա գոր ծու թյու նում ի թիվս այլ նի՝ դրա մը և  այլ 

գույ քը հան դի սա նում են որ պես հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 119-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ դա տա րա նի դա տավճ ռում, ինչ պես նաև քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե-

լու մա սին ո րոշ ման մե ջ ի րե ղեն ա պա ցույց նե րի հար ցի լու ծու մը կա տար վում է հետև յալ 

կա նոն նե րի պահ պան մամբ` հան ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված դրա մը, այլ ար ժեք-

նե րը և մ յուս ա ռար կա նե րը դա տա րա նի դա տավճ ռով ուղղ վում են դա տա կան ծախ սե րի 

հա տուց մա նը, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց մա նը, իսկ ե թե հայտ նի 

չէ վն աս կրած ան ձը, որ պես ե կա մուտ` հանձն վում են պե տու թյա նը:

«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 

21.06.2014 թվա կա նի թիվ ՀՕ-114-Ն օ րեն քով ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը լրաց վեց 103.1-րդ 

հոդ վա ծով, ո րի 1-ին մա սը սահ մա նում է. « Հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման արդ յուն քում 

ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցած կամ ստաց ված ցան կա ցած գույ քը, այդ գույ քի 

օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը, այն պի սի հան-

ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար օգ տա գործ ված կամ օգ տա գործ ման հա մար նա խա-

տես ված գոր ծիք նե րը և մի  ջոց նե րը, ո րի կա տար ման արդ յուն քում ստաց վել է գույք, ա հա-

բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված գույ քը, այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված 

ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը, նույն օ րենսգր քի 215-րդ հոդ վա ծով նա խա-

տես ված մաք սա նեն գու թյան ճա նա պար հով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նով 

տե ղա փոխ ված մաք սա նեն գու թյան ա ռար կա նե րը, իսկ դրանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում 

դրանց հա մար ժեք գույ քը, բա ցա ռու թյամբ բա րե խիղճ եր րորդ ան ձի գույ քի, տու ժո ղին և 

քա ղա քա ցիա կան հայց վո րին հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ գույ քի, են թա կա է բռնա գանձ ման` հօ գուտ պե տու թյան»:

Վ կա յա կոչ ված քրեա կան և ք րեա դա տա վա րա կան ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու-

նից հետ ևում է, որ մի նչ օ րենսդ րա կան վե րը նշված փո փո խու թյու նը և դ րա նից հե տո 

օ րենսդ րի կամքն ուղղ ված է առևտ րա յին կա շառ քի պա րա գա յում հան ցա վոր ճա նա-

պար հով ձեռք բեր ված գույ քը (դրամ, այլ ար ժեք ներ և  ա ռար կա ներ) հօ գուտ պե տու թյան 

բռնա գան ձե լուն, բա ցա ռու թյամբ հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վն ա սի հա տուց ման 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

153

դեպ քի: Մաս նա վո րա պես, բա ցա ռու թյամբ բա րե խիղճ եր րորդ ան ձի գույ քի, տու ժո ղին և 

քա ղա քա ցիա կան հայց վո րին հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վն աս նե րի հա տուց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ գույ քի, հօ գուտ պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման հան ցա-

վոր գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի ա ռա ջա ցած կամ ստաց-

ված ցան կա ցած գույ քը, այդ գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված ե կա մուտ նե րը կամ այլ 

տե սա կի օ գուտ նե րը, այն պի սի հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա մար օգ տա գործ ված 

կամ օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված գոր ծիք նե րը և մի  ջոց նե րը, ո րի կա տար ման 

արդ յուն քում ստաց վել է գույք, ա հա բեկ չու թյան ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված գույ քը, այդ 

գույ քի օգ տա գոր ծու մի ց ստաց ված ե կա մուտ նե րը կամ այլ տե սա կի օ գուտ նե րը և  այլն:

Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ քննարկ վող դեպ քում ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված հան ցանք կա տա րած անձն օ րեն քի ու ժով զրկվում 

է իր գույ քի (հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող) նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քից և հե տա գա յում քա ղա քա ցիաի րա վա կան որ ևէ ինս տի տու տի, այդ թվում 

նաև՝ ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տի մի  ջո ցով որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նել չի կա-

րող: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը շա րադր ված քա ղա քա ցիաի րա վա կան և ք րեաի րա-

վա կան նոր մե  րի բո վան դա կու թյան շուրջ կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան հիմն  հարս տաց ման (քա ղա քա ցիաի րա վա կան) և  

առևտ րա յին կա շառ քի (քրեաի րա վա կան) ինս տի տուտ նե րը տար բեր ի րա վա կան ինս տի-

տուտ ներ են, ո րոնց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը դրսևոր վում են նաև սուբ յեկտ նե րի, օբ-

յեկտ նե րի, նպա տակ նե րի և ծագ ման հիմ քե րի հար ցում: Մաս նա վո րա պես, ե թե ան հիմն  

հարս տաց ման դեպ քում տու ժող է հա մար վում այն ան ձը, ում հաշ վին ձեռք է բեր վել կամ 

խնայ վել գույք, ա պա առևտ րա յին կա շառ քի պա րա գա յում տու ժո ղը պե տու թյունն է, քա նի 

որ առևտ րա յին կա շառքն, ա ռա ջին հեր թին, ուղղ ված է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 

շա հե րի դեմ: Ե թե ան հիմն  հարս տաց ման օբ յեկ տը տու ժո ղի գույ քա յին ի րա վունք ներն են, 

ա պա առևտ րա յին կա շառ քի օբ յեկտ են հան դի սա նում առևտ րա յին կամ այլ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի օ րի նա կան գոր ծու նեու թյանն ա պա հով մանն ուղղ ված հա սա րա կա կան հա-

րա բե րու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, ե թե ան հիմն  հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված 

գույ քի վե րա դարձ ման հիմն  ա կան և  ա ռաջ նա յին նպա տա կը քա ղա քա ցիա կան շրջա նա-

ռու թյան մաս նա կից նե րի գույ քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վելն ու 

դրա ի րա կա նաց մա նը նպաս տելն է, ա պա որ պես առևտ րա յին կա շառք տրա մադր ված 

գույ քի բռնա գան ձու մը հօ գուտ պե տու թյան, ինչ պես ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա-

տես ված ցան կա ցած հար կադ րանք, նպա տակ է հե տապն դում վե րա կանգ նե լու սո ցիա լա-

կան ար դա րու թյու նը, կան խար գե լե լու հնա րա վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:

Միև նույն ժա մա նակ, ակն հայտ է, որ տար բեր են նաև այս եր կու ի րա վա կան ինս-

տի տուտ նե րի ծագ ման հիմ քե րը: Ան հիմն  հարս տաց ման ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

հիմք կա րող են լի նել տա րա տե սակ ի րա վա բա նա կան փաս տեր, ո րոնց արդ յուն քում տե-

ղի է ու նե նում մե կ ան ձի հարս տա ցում մե կ այլ ան ձի հաշ վին:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում անդ րա-

դառ նա լով ան հիմն  հարս տաց ման ինս տի տու տին, փաս տել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1092-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ ան հիմն  հարս տաց ման առ կա յու թյան հա-

մար անհ րա ժեշտ է հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը.

1. ան ձը (ձեռք բե րո ղը) այլ ան ձի (տու ժո ղի) հաշ վին պետք է ձեռք բե րի կամ խնա յի 

գույք, այ սինքն` ձեռք բե րո ղի մոտ գույ քի ա վե լա ցու մը պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի 

տու ժո ղի մոտ գույ քի պա կա սեց մամբ,

2. գույ քը պետք է ձեռք բեր վի կամ խնայ վի ա ռանց օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ-

տե րով կամ գոր ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի, այ սինքն` հարս տա ցումն  ա նօ րի նա կան 

ձևով (տե՛ս, Ան ժե լի կա Գաս պար յանն ընդ դեմ Զե լիմ Սի մոն յա նի թիվ ԵԱՔԴ/0455/02/09 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 13.02.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ որ պես առևտ րա-

յին կա շառք տրա մադր ված գույ քը հան դի սա նում է հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա, ո րը քա-
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ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի տե սանկյ  ու նից չի կա րող բնո րոշ վել որ պես ան հիմն  հարս տա-

ցում, ա ռա վել ևս  այդ հիմ քով այն չի կա րող են թա կա լի նել վե րա դարձ ման առևտ րա յին 

կա շառ քի գու մա րը տված ան ձին:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա-

կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 12.06.2013 թվա կա նի թիվ 

ԵԷԴ/0055/01/12 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռով հաս տատ վել են մի  շարք հան-

գա մանք ներ, մաս նա վո րա պես` Ար թուր Հով հան նիս յանն ա պօ րի նի ջրօգ տա գոր ծում ի րա-

կա նաց նե լու նպա տա կով առևտ րա յին կա շառք է տվել Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին և վեր ջի նիս 

գի տու թյամբ խմե  լու ջրով ո ռո գել է ծի րա նի այ գի նե րը: Ար թուր Հով հան նիս յա նը նույն դա-

տավճ ռով մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով 

նա խա տես ված ա րար քի հա մար: Է րե բու նու քննչա կան բաժ նի «Ք րեա կան հե տապն դում 

չի րա կա նաց նե լու մա սին» 14.03.2012 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` Նո րիկ Սո ղո մոն յա-

նին մե  ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով` 

առևտ րա յին կա շառք ստա նա լու հա մար: Նույն ո րոշ մամբ Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի կող մի ց 

առևտ րա յին կա շառք ստա նա լու դրվա գով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սով քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` հա մա ներ ման ակտ ըն դուն վե լու 

հիմ քով:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ պա տաս-

խա նո ղը հայց վո րից ստա ցել է գու մար ոչ թե ի կա տա րումն  գո յու թյուն չու նե ցող պար տա-

վո րու թյան, այլ հայց վո րի օգ տին ա ռանց օ րեն քով, այլ ի րա վա կան ակ տե րով կամ գոր-

ծար քով սահ ման ված հիմ քե րի ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու 

դի մաց: Ըստ այդմ, Դա տա րա նը ե կել է այն եզ րա հանգ մա նը, որ սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով պարզ վել և հիմն  ա վոր վել է պա տաս խա նո ղի կող մի ց ան հիմն  հարս տաց մամբ 

7.000 ԱՄՆ դո լար գու մա րը ստա նա լու փաս տը, ինչն էլ հիմք է հան դի սա նում հայ ցը բա-

վա րա րե լու հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյու-

նը, գտել է, որ ստո րա դաս դա տա րանն ար դա րա ցիո րեն չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1099-րդ հոդ վա ծը, քա նի որ կող մե  րի մի ջև գո յու թյուն են ու նե ցել պար տա-

վո րա կան հա րա բե րու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` Նո րիկ Սո ղո մոն յանն Ար թուր Հով հան-

նիս յա նի օգ տին կա տա րել է ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն, ո րի դի մաց Ար թուր Հով հան նիս-

յա նից ստա ցել է ո րո շա կի գու մար: Ըստ այդմ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` 

Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն ար ձա նագ րել է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով առ կա են 

ան հիմն  հարս տաց ման վե րա բեր յալ ի րա վա նոր մի  կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 

պայ ման նե րը:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը, մե ր ժե լով բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ, 

պատ շաճ գնա հատ ման ա ռար կա չի դարձ րել Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար-

չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 12.06.2013 թվա կա նի թիվ 

ԵԷԴ/0055/01/12 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճի ռը, ո րով Ար թուր Հով հան նիս յա նը 

մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես-

ված` քրեո րեն հե տապն դե լի ա րար քի կա տար ման հա մար: Միև նույն ժա մա նակ, Վե րաքն-

նիչ դա տա րա նը պատ շա ճո րեն չի հե տա զո տել և գ նա հա տել Է րե բու նու քննչա կան բաժ նի 

«Ք րեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նե լու մա սին» 14.03.2012 թվա կա նի ո րո շու մը, հա-

մա ձայն ո րի` Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին մե  ղադ րանք է ա ռա ջադր վել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 

200-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով` առևտ րա յին կա շառք ստա նա լու հա մար, ո րով քրեա կան 

հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` հա մա ներ ման ակ տի ըն դուն ման հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Ար թուր Հով հան նիս յա նը 

գի տակ ցել է, որ իր կող մի ց դրա մա կան մի  ջոց նե րի տրա մադ րու մը Նո րիկ Սո ղո մոն յա նին 

կոնկ րետ շահ է հե տապն դում, ի րե նից առևտ րա յին կա շառք է ներ կա յաց նում, քա նի որ 

դրա նով հա մա պա տաս խան ան ձը նպա տակ է ու նե ցել վեր ջի նիս գի տու թյամբ ա պօ րի նա-

բար խմե  լու ջրով ո ռո գե լու ծի րա նի այ գի նե րը, ուս տի մի ան շա նակ է, որ Ար թուր Հով հան-
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նիս յա նի և Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի մի ջև բա ցա կա յում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով 

նա խա տես ված պար տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Միա ժա մա նակ, անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1099-րդ հոդ-

վա ծով սահ ման ված` ան հիմն  հարս տաց ման չվե րա դարձ ման դեպ քե րին, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը փաս տում է, որ այդ նոր մով նա խա տես ված կար գա վոր ման կի րա ռե լիու թյան 

հար ցը են թա կա է քննու թյան մի այն ան հիմն  հարս տաց ման փաս տի առ կա յու թյան հիմ-

նա վոր վա ծու թյան պայ ման նե րում, մի նչ դեռ սույն գոր ծով դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում 

ար դեն իսկ մի ան շա նակ է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1099-րդ հոդ վա ծը կի րառ-

վել չի կա րող:

Վե րը նշված մե կ նա բա նու թյուն նե րի հա մա տեքս տում հա մադ րե լով և գ նա հա տե լով 

սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տե րը, ինչ պես նաև ամ փո փե լով վե րոգր յալ պատ-

ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Նո-

րիկ Սո ղո մոն յա նին քրեաի րա վա կան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախտ ման հետ-

ևան քով կա տար ված գոր ծո ղու թյան` առևտ րա յին կա շառ քի արդ յուն քում ա պօ րի նա բար 

տրա մադր ված գույ քը (տվյ ալ դեպ քում` գու մա րը) չի կա րող հա մար վել որ պես ան հիմն  

հարս տաց ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված գույք և, հետ ևա բար, այն չի կա րող այդ հիմ-

քով են թա կա լի նել վե րա դարձ ման: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը վե րոնշ յա լի 

ան տես մամբ սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել հայ ցի` հիմն  ա վոր լի նե լու վե րա բեր յալ, այն 

պա րա գա յում, երբ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի և կա տար ված ի րա վա-

կան վեր լու ծու թյուն նե րի հիմ քով ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը են թա կա էր մե րժ ման:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան-

դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում 

նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ 

կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր-

քի գծով կա րող են սահ ման վել հետև յալ ար տո նու թյուն նե րը` պե տա կան տուր քի վճա-

րու մի ց ա զա տում, պե տա կան տուր քի նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի 

նվա զե ցում, պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում, պե տա կան տուր քը 

սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժե րի վճա րու մի ց 

ա զա տում, նվա զե ցում, դրանք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ գում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե-

լով այն, որ սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման՝ Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ար թուր Հով հան նիս յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա 

է բռնա գանձ ման 7.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  3 տո կո սը` որ պես վճռա բեկ 

բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 

պա լա տի 10.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: Միա-

ժա մա նակ, Ար թուր Հով հան նիս յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա է բռնա գանձ ման 

7.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  3 տո կո սը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա-

մար նա խա տես ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.10.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 13.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` Ար թուր Հով հան նիս յա նի հայցն 

ընդ դեմ Նո րիկ Սո ղո մոն յա նի` ան հիմն  հարս տաց ման գու մա րը և նա խա պես վճար ված 

պե տա կան տուր քի գու մա րը վե րա դարձ նե լու պա հանջ նե րի մա սին, մե ր ժել:

2. Ար թուր Հով հան նիս յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 

7.000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  3 տո կո սը` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա-

մար նա խա տես ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 29.10.2014 թվա կա-

նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար, ինչ պես նաև 7.000 ԱՄՆ դո լա-

րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  3 տո կո սը` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 10.06.2015 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0324/02/08

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0324/02/08

Նախագահող դատավոր`  Ա. Պետրոսյան

Դատավորներ`  Կ. Հակոբյան

 Ն. Բարսեղյ ան 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

  նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

   Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ 

Ա նա հիտ և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ Ար թուր Դավթ յա նի վճռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.07.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` 

ըստ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի հայ ցի ընդ դեմ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար-

յան նե րի` ըստ օ րեն քի և  ըստ կտա կի ժա ռան գու թյու նը տի րա պետ ման փաս տով ըն դու-

նած հա մա րե լու, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ժա ռան գա կան գույ քի` տան և հո ղա մա-

սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, և  

ըստ Ա տոմ Բաղ դա սար յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար-

յան նե րի և « Մա լա թիա» նո տա րա կան գրա սեն յա կի` կտա կը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա-

չե լու պա հան ջի մա սին, և  ըստ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի 

ընդ դեմ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն-

թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի « Շեն գա վիթ» տա րած քա յին ստո-

րա բա ժան ման (այ սու հետ` Կա դաստր)` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե 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` Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րը պա հան ջել են ճա նա-

չել ի րենց ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ, ա ռանձ նաց նել տի րա պետ ման փաս տով 

ըստ օ րեն քի և  ըստ կտա կի ժա ռան գա կան գույք հան դի սա ցող` Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ 

փո ղո ցի թիվ 63 տան և հո ղա մա սի 5/6 մա սը, ինչ պես նաև կող մե  րի մուտ քա յին տա րածք-

նե րը:
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Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Ա տոմ Բաղ դա սար յա նը պա հան ջել է մաս-

նա կի ան վա վեր ճա նա չել Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի կող մի ց 22.10.1993 թվա կա նին ար ված 

կտա կը, իսկ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան 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 Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո-

ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում գտնվող 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և դ րա վրա գտնվող շի-

նու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

16.06.2008 թվա կա նի վճռով սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րը բա վա րար վել են մաս-

նա կիո րեն:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2008 թվա կա նի ո րոշ մամբ Եր ևա-

նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 16.06.2008 

թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան` նոր քննու թյան:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

11.02.2009 թվա կա նի վճռով սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րը բա վա րար վել են մաս-

նա կիո րեն, իսկ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի կող մի ց փաս տա ցի զբա ղեց րած 

հո ղա մա սի վրա գտնվող ինք նա կամ շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քը ճա նա չե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 04.06.2009 թվա կա նի ո րոշ մամբ Եր ևա-

նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 11.02.2009 

թվա կա նի վճի ռը սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րի մա սով բե կան վել է` բա ցա ռու թյամբ 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սից, և գործն ու ղարկ վել է նույն դա տա րան` նոր քննու թյան:

12.11.2009 թվա կա նին վա րույթ է ըն դուն վել Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի հա-

կընդ դեմ հայ ցը` Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեի ան շարժ գույ քի` հո ղի 

և շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ի րենց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 25.12.2009 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն. Եր ևա նի Շա-

հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան օ րի նա կան մաս հան դի-

սա ցող ամ բողջ երկ րորդ հար կա բաժ նի նկատ մամբ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րը 

փաս տա ցի տի րա պետ ման ու ժով ճա նաչ վել են ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ, 

և  այդ մա կե րես նե րի նկատ մամբ ճա նաչ վել է նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Մուտ-

քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ նաց նե լու սկզբնա կան հայ ցա պա հան ջը բա վա րար վել է: 

Հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է ամ բող ջու թյամբ, իսկ գոր ծի վա րույ թը` կտա կը մաս-

նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.03.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կառ լեն 

Բաղ դա սար յա նի և Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա-

կիո րեն. Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 25.12.2009 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է մաս նա կիո րեն` Կառ լեն և Ար մե ն 

Բաղ դա սար յան նե րի սկզբնա կան հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` Եր ևա նի Շա հում-

յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան օ րի նա կան մաս հան դի սա-

ցող ամ բողջ երկ րորդ հար կա բաժ նի նկատ մամբ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րը 

փաս տա ցի տի րա պետ ման ու ժով ճա նաչ վել են ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ներ, 

իսկ այդ մա կե րես նե րի նկատ մամբ ճա նաչ վել է նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, իսկ 

բնա կե լի տնով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ ճա նաչ վել է վեր ջին նե րիս հա-

մա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։ Հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է` Եր ևա նի Շա հում յան 

16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան 1-ին հար կի օ րի նա կան շենք-շի-

նու թյուն նե րի, ինչ պես նաև բա կա յին տա րածք հան դի սա ցող հո ղա տա րած քի նկատ մամբ 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նաչ վել է Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քը, իսկ բնա կե լի տնով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ 

ճա նաչ վել է վեր ջին նե րիս հա մա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Վ ճի ռը` մն ա ցած մա սով, 

թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 04.03.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա-

սար յան նե րի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 25.03.2010 թվա կա նի ո րո շու մը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է Եր ևա նի Մա-

լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր 

քննու թյան:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի վճռով սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րը բա վա րար վել 

են մաս նա կիո րեն, իսկ գոր ծի վա րույ թը` կտա կը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան-

ջի մա սով, կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 20.09.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կառ-

լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն, 

ո րոշ վել է` Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 13.06.2012 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն` բա ցա ռու թյամբ գոր ծի վա-

րույ թը կար ճե լու մա սի, բե կա նել, և գործն այդ մա սով ու ղար կել նոր քննու թյան: Վ ճի ռը` 

մն ա ցած մա սով, թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 14.11.2012 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նը (դա տա վոր` Ն. Կա րա պետ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.03.2013 թվա կա նին 

վճռել է. « Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի հայցն ընդ դեմ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ-

դա սար յան նե րի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նած հա մա րե լու, տի րա պետ ման փաս տով ըստ 

օ րեն քի և  ըստ կտա կի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ժա ռան գա կան գույ քի տան և հո-

ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջի մա սին, 

բա վա րա րել մաս նա կի: Կառ լեն Բաղ դա սար յա նին հա մա րել տի րա պետ ման փաս տով 

Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ: Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի 

հայցն ընդ դեմ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի` սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ժա-

ռան գա կան գույ քի տան և հո ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ-

նաց նե լու պա հան ջի մա սով, բա վա րա րել: Կառ լեն Բաղ դա սար յա նին` որ պես ըստ օ րեն քի 

ժա ռանգ, հատ կաց նել Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեի օ րի նա կան շի-

նու թյուն հան դի սա ցող բնա կե լի տան 2-րդ հար կա բա ժինն ամ բող ջու թյամբ, ինչ պես նաև 

ճա նա չել նրա ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը բնա կե լի երկ հար կա-

նի տնով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ: Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րին 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 

հաս ցեի տան ա ռա ջին հար կի` տան ճա կա տա յին մա սի ձախ կող մի  ա ռա ջին պա տու հա-

նը դռան վե րա ծե լու արդ յուն քում եր կու մե տր հի սուն սան տի մե տր չա փով մուտ քա յին 

տա րածք ա ռանձ նաց նել նույն ուղ ղու թյամբ` սկսած ըստ հա տա կագ ծի 1-1, 1-4, 1-5, 0-1, 

0-2 սեն յակ նե րից և տա րած քից մի նչև հո ղա մա սի վեր ջը` դե պի երկ րորդ հարկ մուտք 

գոր ծե լու հա մար: Դե պի երկ րորդ հարկ տա նող` գո յու թյուն ու նե ցող աս տի ճա նա վան դա-

կը քան դել, իսկ մուտ քը փա կել: Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րին որ պես մուտ քա-

յին տա րածք թող նել ներ կա յումս գոր ծող մուտ քը: Նշ ված աշ խա տանք նե րի կա տար ման 

ծախ սե րը դնել կող մե  րի վրա հա վա սա րա պես: Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի հայցն ընդ դեմ 

Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի` փաս տա ցի տի րա պետ ման փաս տով ըստ կտա կի 

ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ժա ռան գա կան 

գույ քի տան և հո ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ նաց նե լու 

պա հան ջի մա սով, մե ր ժել: Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րի հա կընդ դեմ հայցն ընդ-

դեմ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի « Շեն գա վիթ» տա րած քա յին ստո րա բա-

ժան ման` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րա րել մաս նա կի: Հա կընդ դեմ հայ ցը` ինք-

նա կամ շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ 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 սով` կար ճել: Ճա նա չել Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար-
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յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևան Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 տան 

ա ռա ջին հար կում գտնվող օ րի նա կան շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Բ նա կե լի երկ հար կա-

նի տնով ծան րա բեռն ված հո ղա մա սի նկատ մամբ ճա նա չել Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար-

յան նե րի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան 

ու ժով ճա նա չել Ա տոմ Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Շա հում յան 

16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեի մն ա ցած հո ղա մա սի նկատ մամբ»:

Ար մե ն և Կառ լեն Բաղ դա սար յան նե րը 05.04.2013 թվա կա նին նշված վճռի դեմ ներ-

կա յաց րել են վե րաքն նիչ բո ղոք, ո րը 17.04.2013 թվա կա նին ըն դուն վել է վա րույթ:

Բո ղո քի քննու թյան ըն թաց քում` 03.09.2013 թվա կա նին, հայց վոր և հա կընդ դեմ հայ-

ցով պա տաս խա նող Կառ լեն Բաղ դա սար յա նը մա հա ցել է: Բո ղոք բե րող նե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ Ար թուր Դավթ յա նի 10.09.2013 թվա կա նին ներ կա յաց րած դի մու մի  հի ման վրա ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 12.09.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ գոր ծի վա րույ-

թը կա սեց վել է:

Ար մե ն Բաղ դա սար յա նը 04.03.2014 թվա կա նին դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա րան և, պատ ճա ռա բա նե լով, որ կա սեց ման հիմ քե րը վե րա ցել 

են ու դի մու մի ն կցե լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար նո տա րա կան մար մի ն` իր և 

Ա նա հիտ Բաղ դա սար յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ տա րա րու թյու նը, խնդրել է վերսկ-

սել քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.03.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ գոր ծի 

վա րույ թը վերսկս վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

11.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը 

բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` ո րոշ վել է. « Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի (ի րա վա հա ջորդ նե-

րի) հայ ցը` տի րա պետ ման փաս տով Թո րոս Բաղ դա սար յա նի ժա ռան գու թյան նկատ մամբ 

1/6 մա սով ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջը բա-

վա րա րե լու մա սով թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ: Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի 

հա կընդ դեմ հայ ցը` ի րենց կող մի ց զբա ղեց րած Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 

տան ա ռա ջին հար կի շի նու թյուն նե րի և դ րան ցով ծան րա բեռն ված և բա կա յին տա րածք-

նե րի նկատ մամբ ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու մա սե-

րով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ: Վե րաքն նիչ բո ղո քը մն ա ցած մա սե րով բա վա րա րել, 

հայ ցով և հա կընդ դեմ հայ ցով բա վա րար ված մա սե րով հայ ցա պա հանջ նե րը բե կա նել, 

փո փո խել և մե ր ժել»:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի և Կառ լեն 

Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա հիտ և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի ներ կա յա ցու-

ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան-

նե րը:

 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1185-րդ և 

1226-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նի թիվ ԵԱՔԴ/1018/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 01.07.2011 թվա կա նի 

ո րոշ ման մե ջ ար ված եզ րա հան գումն  ե րը և դ րա նում վկա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րը, քա-

նի որ ճիշտ հետ ևու թյուն նե րի հան գե լու հա մար պետք է ա ռանց քա յին ու շադ րու թյուն 

դարձ ներ այն վե րա պահ մա նը, ո րը պա րու նակ վում է նշված ո րոշ ման «ե թե ըստ կտա կի 

ժա ռան գը նաև ըստ oրեն քի ժա ռանգ է» ար տա հայ տու թյան մե ջ: Ընդ ո րում, Դա տա րանն 

իր վճռում եզ րա հան գել է, որ հոր` Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի կեն դա նու թյան պայ ման նե-
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րում Ար մե ն Բաղ դա սար յա նը Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ըստ օ րեն քի ժա ռանգ հա մար վել չի 

կա րող: Հետ ևա բար, ե թե իր հոր կեն դա նու թյան պայ ման նե րում Ար մե ն Բաղ դա սար յա նը 

չի կա րող հա մար վել Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ըստ օ րեն քի ժա ռանգ, ա պա հետ ևում է, որ 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րոշ ման մե ջ պա րու նակ վող` «ե թե ըստ կտա կի 

ժա ռան գը նաև ըստ oրեն քի ժա ռանգ է» ար տա հայ տու թյու նը վեր ջի նիս չի վե րա բե րում, 

ին չը նշա նա կում է, որ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար նա պար տա վոր չէր դի մե լ 

նո տա րա կան գրա սեն յակ ու կա րող էր ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը` նաև փաս տա ցի տի-

րա պե տե լով այն, ին չը և տե ղի է ու նե ցել:

Վե րը նշված նա խա դե պա յին ո րոշ մա նը ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց տրված 

մե կ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ կտա կով ժա ռանգ ված գույ քը ժա ռան գը կա րող է ըն-

դու նել մի այն վե ցամս յա ժամկ  ե տում նո տա րա կան գրա սեն յակ դի մում հանձ նե լու ե ղա-

նա կով, ինչն օ րեն քի սխալ ըն կալ ման և մե կ նա բան ման արդ յունք է:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ-

վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ և 53-րդ հոդ ված-

նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րը, 

հան դի սա նա լով Շա հեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ, չէին կա րող հա վակ նել սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ մա նը ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով, քա նի որ այն 

գույ քը, ո րի նկատ մամբ նրանք պա հանջ են ներ կա յաց րել, հան դի սա ցել է ժա ռան գա կան 

զանգ ված, ին չի նկատ մամբ նրանք կա րող էին հա վակ նու թյուն ներ ու նե նալ մի այն որ պես 

Շա հեն Բաղ դա սար յա նի ժա ռանգ ներ: Ակն հայտ է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով 

ի րա վուն քի ճա նա չու մը հնա րա վոր է մի այն այն դեպ քում, երբ ան ձը հա վակ նում է այլ` ոչ 

իր ժա ռան գա տու կան ի րա վա նա խորդ հան դի սա ցող ան ձին պատ կա նող սե փա կա նու-

թյա նը և  ան թույ լատ րե լի է այն պա րա գա յում, երբ խոս քը վե րա բե րում է ժա ռան գա կան 

զանգ վա ծին: Ըստ այդմ, Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րը կա րող էին հա վակ նել վի-

ճե լի հաս ցեի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր մա նը մի այն որ պես Շա-

հեն Բաղ դա սար յա նի ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պե տող ժա ռանգ ներ, սա կայն 

նրանք նման պա հանջ չեն ու նե ցել, իսկ նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նա չու մը 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով բա ցառ վում է, ա ռա ջին հեր թին` գույքն ի րենց ժա-

ռան գա կան զանգ ված լի նե լու, այ նու հետև` այն Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի հետ 

հա մա տեղ օգ տա գործ վե լու պատ ճա ռով և հատ կա պես բա կա յին տա րած քը` հա մա տեղ 

օգ տա գործ վող հո ղա մաս լի նե լու հաս տատ ված հան գա ման քի առ կա յու թյան պայ ման նե-

րում:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը, մի  

կող մի ց` փաս տա ցի տի րա պետ ման փաս տի հիմ քով Կառ լեն Բաղ դա սար յա նին ճա նա չել 

է ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ և, մյուս կող մի ց` նույն հաս ցեի ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել է Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար-

յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Ն ման մո տե ցու մը հա կա սու թյան մե ջ է մտնում ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նու թյան հետ, քա նի որ եր կու 

դեպ քում էլ որ պես նա խա պայ ման է հան դի սա նում տի րա պե տու մը, ընդ ո րում, երկ րորդ 

հիմ քի դեպ քում անհ րա ժեշտ է տա սը տար վա և  ա վե լի ա նընդ մե ջ տի րա պետ ման, ինչ-

պես նաև սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց գույ քը լքված լի նե լու փաս տե րի առ կա յու թյու նը, ին-

չը տվյ ալ դեպ քում առ կա չէ:

3) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ-

վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տար կով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի հաս-

ցեի ան շարժ գույքն ի սկզբա նե ե ղել է Թո րոս և Լու սիկ Բաղ դա սար յան նե րի հա մա տեղ 

սե փա կա նու թյու նը, և վեր ջին նե րիս մա հից հե տո նրանց բաժ նե մա սե րը հա վա սա րա պես 

պետք է բա ժան վեին նրանց ժա ռանգ նե րի մի ջև:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ դեռևս ո րոշ ված չէ, թե կող մե  րից յու-

րա քանչ յու րի բա ժի նը որ քան է կազ մում և  ան հաս կա նա լի է, թե որ մա սը և  ինչ ե ղա նա-

կով պետք է ա ռանձ նաց վի, հայ ցը՝ բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջի մա սով, ան-

հիմն  մե ր ժել է, մի նչ դեռ պար տա վոր էր վճիռն այդ մա սով բե կա նել և գործն այդ մա սով 

ու ղար կել նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա հով ման տե սանկյ  ու նից:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն բե կա նել 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 11.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ-

տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի ո րոշ հոդ ված նե րի ի րա վադ րույթ նե րը, հիմն  ա վոր 

չեն, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րո շու մը կա յաց րել է սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման հի ման 

վրա, ին չի արդ յուն քում Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի հայ ցը` ժա ռան գու թյան 1/6 բաժ նե մա սի 

մա սով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու մա սով, հան գել է ճիշտ եզ րա-

կա ցու թյան: Միև նույն ժա մա նակ ա նըն դու նե լի են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման այն 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են մուտ քի ա ռանձ նաց մա նը և ձեռք բեր-

ման վա ղե մու թյան ու ժով հա կընդ դեմ հայ ցով հայց վոր նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

ճա նաչ մա նը, քա նի որ մուտ քի ա ռանձ նաց ման հար ցը կող մե  րը չեն վի ճար կել, հա մա ձայն 

են ե ղել ո րոշ ված տար բե րա կին, ա ռա վել ևս, այն դեպ քում, ե թե մուտ քը բաց վում է այն 

տա րած քից, ո րի հո ղա տա րած քը կող մե  րին պատ կա նում է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով: Հետ ևա բար Դա տա րա նի վճիռն ամ բող ջու թյամբ բխում է սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծի փաս տե րից և  օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան նոր մե  րի պա հանջ նե րից:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1. 28.11.1961 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն` Թո րոս Բաղ դա սար յա նին կոլ խո զի 

ժա պա վե նա յին թիվ 38 մատ յա նով տրվել է 800քմ մա կե րե սով տնա մե րձ հո ղա մաս Եր-

ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45):

2. Բ նա կե լի տան կա ռուց ման ան կե տա յի հա մա ձայն` Թո րոս Բաղ դա սար յա նի բնա-

կե լի տան կա ռու ցու մը սկսվել է 1950 թվա կա նից և  են թա կա է ե ղել շա հա գործ ման 1955 

թվա կա նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13):

3. Շա հում յա նի շրջա նի 18-րդ կու սակ ցա կան հա մա գու մա րի ան վան կոլտն տե սու-

թյան 21.04.1969 թվա կա նի թիվ 3 ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քի հա մա ձայն` Թո րոս Բաղ-

դա սար յա նին հատ կաց ված 800քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից 300քմ մա կե րե սը հատ կաց-

վել է նրա որ դուն` Շա հեն Բաղ դա սար յա նին` բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու հա մար (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 17):

4. 1970 թվա կա նին տրված գույ քա յին թեր թի հա մա ձայն` Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ 

փո ղո ցի թիվ 63 տու նը` 800քմ մա կե րես հո ղա յին տա րա ծու թյամբ, գույ քագր վել է Թո րոս 

Բաղ դա սար յա նի ան վամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 46):

5. ՀՀ ազ գա յին ար խի վի Եր ևա նի քա ղա քա յին մաս նաճ յու ղի 04.06.2007 թվա կա նի 

թիվ 01-20/951 ար խի վա յին տե ղե կան քի հա մա ձայն` «պե տա կան ար խի վում պահ պան վող 

ՀԽՍՀ Եր ևա նի Շա հում յա նի շրջա նի Շա հում յա նի ա վա նի 18-րդ պարտ հա մա գու մա րի ան-

վան կոլտն տե սու թյան 1973 թվա կա նի հո ղա յին ժա պա վե նա յին մատ յա նից պարզ վում է, 

որ Թո րոս Ե րե մի  Բաղ դա սար յա նի ան վամբ հաշ վառ ված է 0,05հա մա կե րե սով հո ղա մաս» 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 31):

6. 23.09.1965 թվա կա նին տրված թիվ 197307 ա մուս նու թյան վկա յա կա նի հա մա-
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ձայն` Թո րոս Բաղ դա սար յա նի և Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ա մուս նու թյու նը գրանց վել է 

23.09.1965 թվա կա նին Շա հում յա նի շրջա նի ԶԱԳՍ-ի բյու րո յում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41):

7. Սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել այն հան գա ման քը, որ Թո րոս Բաղ դա սար յա նը Կառ-

լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րի հայրն է:

8. Թիվ 434953 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Թո րոս Բաղ դա սար յա նը մա հա ցել է 

07.11.1992 թվա կա նին, իսկ թիվ 464583 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Լու սիկ Բաղ դա-

սար յա նը` 29.01.1994 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24):

9. Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը 22.10.1993 թվա կա նին ար ված կտա կով Եր ևա նի Շա հում-

յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 տունն ամ բող ջու թյամբ կտա կել է Ար մե ն Կառ լե նի Բաղ դա սար-

յա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25):

10. Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-

նի 06.08.2007 թվա կա նի թիվ 2-1033 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Մա րուս Բաղ դա-

սար յա նը Շա հեն Բաղ դա սար յա նի մա հից հե տո ճա նաչ վել է նրա ժա ռան գու թյու նը փաս-

տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նած ժա ռանգ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 7-8):

11. 18.03.2008 թվա կա նին ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի 

փոր ձա գե տի կող մի ց տրված թիվ 08-0008 եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի Շա հում-

յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեում գտնվող հո ղի ընդ հա նուր մա կե րե սը կազ մում է 

560քմ, ո րից օ րի նա կան հատ կաց ված հո ղա մա սի սահ ման նե րում գտնվող տա րած քի մա-

կե րե սը 551քմ  է, իսկ ինք նա կամ զբա ղեց ված հո ղա մա սի մա կե րե սը` 9քմ: Կառ լեն և Ար-

մե ն Բաղ դա սար յան նե րի կող մի ց օգ տա գործ վող շի նու թյուն նե րի մա կե րե սը կազ մում է 

122,2քմ, այդ թվում` օ րի նա կան շի նու թյուն ներ` 77,1քմ, ա նօ րի նա կան շի նու թյուն ներ` 45,1քմ: 

Վեր ջին նե րիս կող մի ց օգ տա գործ վող շի նու թյուն ներն ամ բող ջու թյամբ գտնվում են 2-րդ 

հար կում: Մա րուս Բաղ դա սար յա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վում է 1-ին հար կա-

բաժ նից 132,6քմ, այդ թվում` օ րի նա կան շի նու թյուն ներ` 74,8քմ, ա նօ րի նա կան շի նու թյուն-

ներ` 57,8քմ: Ա տոմ Բաղ դա սար յա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող շի նու թյուն ներն 

ի րեն ցից ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց նում են ա նօ րի նա կան շի նու թյուն ներ, ո րոնց ներ քին 

օգ տա գոր ծե լի ընդ հա նուր մա կե րե սը կազ մում է 488,7քմ, այդ թվում` 86,2քմ մա կե րե սը 

1-ին հար կում, 81,2քմ մա կե րե սը` 2-րդ հար կում: Վեր ջի նիս հե տա զոտ վող տա րած քում 

առ կա 1-ին հար կում գտնվող 12,3քմ խոր դա նո ցը և 52,4քմ մա կե րե սով ավ տոտ նակն օգ-

տա գործ վում է Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի հետ հա մա տեղ: Միայն Ա տոմ Բաղ-

դա սար յա նի կող մի ց օգ տա գործ վող հո ղի մա կե րե սը կազ մում է 154,7քմ, ո րից 54,8քմ 

գտն վում է հո ղա մա սի վերջ նա մա սում, այդ թվում` 23,2քմ զ բա ղեց ված է ա նօ րի նա կան 

շի նու թյուն նե րով, 31,6քմ շի նու թյուն նե րից ա զատ հո ղա մաս է, իսկ 99,9քմ  ի րե նից ներ-

կա յաց նում է հո ղա մա սի փո ղո ցի նկատ մամբ աջ գտնվող, շի նու թյուն նե րով զբա ղեց ված 

հո ղա մաս: Բա ցի վե րոգր յա լից, վեր ջի նիս կող մի ց Մա րուս, Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար-

յան նե րի հետ հա մա տեղ օգ տա գործ վում է նաև 203,6քմ հո ղա մաս, ո րից 131,4քմ -ը շի-

նու թյուն նե րից ա զատ հո ղա մաս է, 12,3քմ -ը` խոր դա նո ցով զբա ղեց ված հո ղա մաս, իսկ 

59,9քմ -ը` ավ տոտ նա կով զբա ղեց ված հո ղա մաս (հա տոր 1-ին, գ.թ. 114-116):

12. Թիվ 131699 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն` Կառ լեն Թո րո սի Բաղ դա սար յա նը 

մա հա ցել է 03.09.2013 թվա կա նին (հա տոր 12-րդ, գ.թ. 85):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մե ջ մտնող գույ քի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու-

թյան ինս տի տու տի կի րառ ման հնա րա վո րու թյան հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 

նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե-

լու հա մար.
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2) ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ, 

197-րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա-

ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել 

գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա-

ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա-

ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

- արդ յո՞ք ըստ կտա կի ժա ռան գու  թյու  նը կա րող է ըն դու ն վել փաս տա ցի տի րա պետ-

ման ե ղա նա կով.

- արդ յո՞ք ժա ռան գու  թյան զանգ վա ծի մե ջ մտնող գու յ քի նկատ մամբ ձեռք բեր ման 

վա ղե մու  թյան հիմ քով կա րող է ճա նաչ վել ժա ռան գի սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե-

րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով ան հիմն  է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյունն ըն դուն վում է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի 

վկա յա գիր ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա-

րին հանձ նե լով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե այլ 

բան ա պա ցուց ված չէ, ա պա ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գի կող մի ց ըն դուն ված է հա մար-

վում, երբ նա սկսում է փաս տա ցի տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված գույ քը` 

նե րառ յալ, երբ ժա ռան գը` 

1) մի  ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա նե լու և  այն եր րորդ ան ձանց ոտնձ գու թյուն-

նե րից կամ հա վակ նու թյուն նե րից պաշտ պա նե լու հա մար. 

2) իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր. 

3) իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րը կամ եր րորդ ան ձան ցից ստա ցել 

է ժա ռան գա տո ւին հա սա նե լիք գու մար նե րը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1185-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյու նը կա տար վում է ըստ օ րեն քի, ե թե չկա կտակ, կամ դրա նում սահ ման ված չէ ամ-

բողջ ժա ռան գու թյան ճա կա տա գի րը, ինչ պես նաև նույն օ րենսգր քով սահ ման ված այլ 

դեպ քե րում: 

Հիմք ըն դու նե լով վե րը ներ կա յաց ված ի րա վադ րույթ նե րը և  ել նե լով ժա ռան գա կան 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թից` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն  ե-

րում ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գի կող մի ց ի րա կա նաց վող 

կան խամ տած ված, ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն է, որն ուղղ ված է ժա ռան-

գա կան գույքն իր սե փա կա նու թյու նը դարձ նե լուն: Այ սինքն` թե՛ ըստ օ րեն քի, և թե՛ ըստ 

կտա կի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման դեպ քում ժա ռան գը պետք է գի տակ ցի և ն րա գոր-

ծո ղու թյուն նե րը պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նեն հա մա պա տաս խան ժա ռան գու թյան 

ըն դուն մա նը:

Հետ ևա բար, ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման դեպ քում ժա ռան գի կող մի ց 

պետք է ձեռ նարկ վեն ակ տիվ քայ լեր, ո րոնք պետք է ուղղ ված լի նեն հենց ըստ կտա կի 

ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն: Ժա ռան գի գոր ծո ղու թյուն նե րից պետք է բխի, որ դրանք 

մի տ ված են ոչ թե ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն (ե թե ըստ կտա կի ժա ռան գը 

նաև ըստ օ րեն քի ժա ռանգ է), այլ հենց` ըստ կտա կի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լուն, որն էլ 

կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին դի մում հանձ-

նե լու ե ղա նա կով:

Ե թե օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում ժա ռան գը մի  ջոց ներ չի ձեռ-

նար կում ըստ կտա կի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար, ա պա ժա ռան գու թյու նը կա-

տար վում է ըստ օ րեն քի (տե՛ս, Գ ևորգ Բեր բեր յանն ընդ դեմ Մա րի նե Բեր բեր յա նի թիվ 
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ԵԱՔԴ/1018/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.07.2011 թվա կա-

նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը 22.10.1993 թվա կա նին 

ար ված կտա կով Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 տունն ամ բող ջու թյամբ կտա-

կել է Ար մե ն Կառ լե նի Բաղ դա սար յա նին:

Դա տա րա նը, 07.03.2013 թվա կա նի վճռով անդ րա դառ նա լով Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի 

հայ ցա պա հան ջին, գտել է, որ վեր ջի նիս կող մի ց չի ներ կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց առ այն, 

որ նա նո տա րին դի մում է ներ կա յաց րել Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի` ըստ կտա կի ժա ռան-

գու թյունն ըն դու նե լու կա պակ ցու թյամբ, հետ ևա բար, նա չի կա րող հա մար վել ըստ կտա-

կի ժա ռանգ, իսկ հոր` Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի կեն դա նու թյան պայ ման նե րում չի կա րող 

հա մար վել նաև Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ըստ օ րեն քի ժա ռան գը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի հայ ցի մա սով գտել է, որ վեր-

ջինս, բաց թող նե լով ըստ կտա կի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու օ րեն քով սահ ման ված 

ժամկ  ե տը, այլևս չի կա րող հա մար վել Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ըստ կտա կի ժա ռան գը: 

Ինչ վե րա բե րում է Ար մե ն Բաղ դա սար յա նին փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ժա ռան գու-

թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե լու պա հան ջին, ա պա ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ Կառ լեն 

Բաղ դա սար յա նի կեն դա նու թյան պայ ման նե րում այդ պա հան ջը ևս  ա ռար կա յա զուրկ է:

Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա լով 

ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը փաս տում է, որ ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ըն դուն մանն ուղղ ված ակ տիվ և 

գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն պետք է դի տար կել մի այն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում 

նո տա րա կան գրա սեն յակ դի մե  լու փաս տը, մի նչ դեռ սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա-

ցույց առ այն, որ կտա կի գո յու թյան մա սին տե ղե կաց ված Ար մե ն Բաղ դա սար յանն ըստ 

կտա կի ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում ձեռ նար-

կել է գի տակց ված և  ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, այն է` դի մե լ է նո տա րա կան գրա սեն-

յակ կամ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված 

հիմ քով և  ըն թա ցա կար գով օգտ վել է ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամկ  ե տը բաց թող-

նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու 

ի րա վուն քից, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ծա գել են ըստ 

օ րեն քի ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Ըստ այդմ, հաշ վի առ նե լով այն հան-

գա ման քը, որ փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կը հնա րա վոր չէ կի րա ռել ըստ կտա կի 

ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քում բարձ րաց ված հար ցադր ման կա պակ ցու թյամբ ստո րա դաս 

դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը հիմն  ա վոր են և  ի րա վա չափ, հետ ևա բար բո ղո քը` 

նշված հիմ քով, ան հիմն  է:

2) վճռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի` « Սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու հիմ քե-

րը» վեր տա ռու թյամբ 172-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա ցու մահ վան դեպ-

քում նրան պատ կա նող գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ժա ռան գա բար` 

կտա կին կամ օ րեն քին հա մա պա տաս խան, անց նում է այլ ան ձանց:

Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում 

և կար գով` ան ձը կա րող է սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րել սե փա կա նա տեր չու-

նե ցող գույ քի նկատ մամբ, ինչ պես նաև այն գույ քի, ո րի սե փա կա նա տերն ան հայտ է, կամ 

ո րից սե փա կա նա տե րը հրա ժար վել է, կամ ո րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 

նա կորց րել է օ րեն քով նա խա տես ված այլ հիմ քե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` քա ղա քա-

ցին կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը, որն ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րը չէ, սա կայն այն 

տա սը տար վա ըն թաց քում բա րեխղ ճո րեն, բա ցա հայտ և  ա նընդ մե ջ տի րա պե տում է որ-

պես սե փա կան գույք, այդ գույ քի նկատ մամբ ձեռք է բե րում սե փա կա նու թյան ի րա վունք 

(ձեռք բեր ման վա ղե մու թյուն):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է ոչ 
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թե ինք նըս տինք յան, այլ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հիմ քեր հան դի սա ցող 

ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ու ժով: Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա-

վա կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը գույ քի նկատ մամբ սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քե րի շար քում որ պես այդ պի սի ինք նու րույն 

հիմ քեր, ի թիվս այլ նի, նա խա տե սել է նաև ժա ռանգ ման և ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան 

ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու դեպ քե րը:

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում այդ եր կու ինս տի-

տուտ նե րի մի ջև անց կաց նել ի րա վա հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյուն և մաս նա վո րա պես 

նշել հետև յա լը.

- ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում ան ձը, լի նե լով կա՛մ ըստ 

օ րեն քի, կա՛մ ըստ կտա կի ժա ռանգ, սե փա կա նու թյան ի րա վունք ձեռք բե րե լու հնա րա վո-

րու թյուն է ու նե նում մի այն հա մա պա տաս խան ան ձի (ժա ռան գա տո ւի) մահ վա նից հե տո` 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով, դեպ քե րում և ժամկ  ետ նե րում ժա ռան գու թյունն ըն դու նե-

լու պա րա գա յում,

- ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման ինս տի տուտն ի րե նից ներ կա յաց նում է սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի ձեռք բեր ման այն պի սի ե ղա նակ, երբ անձն օ րեն քով նա խա տես ված հա մա-

պա տաս խան նա խա պայ ման նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը պահ պա նած լի նե լու դեպ քում 

հնա րա վո րու թյուն է ստա նում սե փա կա նա տի րոջ հա վակ նու թյուն ներ ու նե նա լու հա մա-

պա տաս խան գույ քի նկատ մամբ:

Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ ժա ռանգ ման և ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ի րա վա կան 

ինս տի տուտ ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են մի մ յան ցից` ի րեն ցից յու րա քանչ յու րին 

բնո րոշ մի  շարք այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Ընդ ո րում, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր` նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում բազ-

մի ցս անդ րա դառ նա լով ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս տի տու տի հետ կապ ված ի րա վա-

կար գա վո րումն  ե րի կի րառ ման հար ցե րին` ար ձա նագ րել է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու-

թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի ժամկ  ե տի լրա նա լու 

և  ո րո շա կի պայ ման նե րի վրա հաս նե լու ու ժով մե կ ան ձի կող մի ց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի ձեռք բեր ման, իսկ մյու սի կող մի ց այդ ի րա վուն քի դա դար ման մի  ջոց:

Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ է մի  շարք վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա-

մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, դրանք են`

1. տի րա պե տու մը պետք է լի նի բա րե խիղճ: Տի րա պետ ման բա րեխղ ճու թյու նը գնա-

հատ վում է գույ քը ան ձի փաս տա ցի տի րա պետ մա նը անց նե լիս: Գույքն ան ձի փաս տա ցի 

տի րա պետ մա նը պետք է անց նի ա ռանց որ ևէ բռնու թյան գոր ծադր ման: Տի րա պե տո ղի 

մոտ պետք է առ կա լի նի այն հա մոզ մուն քը, որ նա գույ քը ձեռք է բե րում օ րի նա կան հիմ-

քե րով: Տի րա պե տու մը պետք է հիմն  ված լի նի այն պի սի փաս տի հի ման վրա, ո րը տի րա-

պե տո ղին կա րող է տալ բա վա րար հիմ քեր են թադ րե լու, որ նա այդ գույ քը տի րա պե տե լու 

է որ պես սե փա կա նու թյուն:

2. փաս տա ցի տի րա պե տո ղը գույ քը պետք է տի րա պե տի որ պես սե փա կա նը, այ-

սինքն` գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տո ղը պետք է մաս նակ ցի գույ քի կա ռա վար մա նը, հոգ 

տա նի դրա պահ պան ման հա մար, ինչ պես իր սե փա կան գույ քի դեպ քում: Ան ձը պետք է 

գույ քը տի րա պե տի ինչ պես սե փա կա նը նաև եր րորդ ան ձանց հետ հա րա բե րու թյուն նե-

րում:

3. տի րա պե տու մը պետք է լի նի տա սը տա րի և  ա նընդ մե ջ: Այ սինքն` 10 տար վա ըն-

թաց քում գույ քի տի րա պե տու մը չպետք է ընդ հատ վի: Տի րա պե տու մը կա րող է ընդ հատ-

վել կամ տի րա պե տո ղի կամ քով, երբ նա հրա ժար վում է գույ քի հե տա գա տի րա պե տու մի ց 

(գույ քը դուրս է գա լիս նրա տի րա պե տու մի ց), կամ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ կամ այլ ան-

ձանց գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոնք ուղղ ված են գույ քը վե րա դարձ նե լուն:

4. տի րա պե տու մը պետք է լի նի բա ցա հայտ, այ սինքն` փաս տա ցի տի րա պե տո ղը 
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գույ քը չպետք է տի րա պե տի եր րորդ ան ձան ցից գաղտ նի ե ղա նա կով (տե´ս, օ րի նակ, 

Վո լոդ յա և Մի շա Նի կո ղոս յան ներն ընդ դեմ Ման վել, Սո ֆիկ, Մե լան յա, Սամ վել Սա րի բեկ-

յան նե րի և Ք նա րիկ Ա ղա զար յա նի թիվ 3-1435/ՎԴ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 10.10.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Թո րոս Բաղ դա սար յա նին Շա հում յա նի շրջա նի 18-

րդ կու սակ ցա կան հա մա գու մա րի ան վան կոլտն տե սու թյու նից բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու 

հա մար հատ կաց վել է 800քմ մա կե րե սով հո ղա տա րածք, տան կա ռու ցու մը սկսվել է 1950 

թվա կա նից և  այն 1955 թվա կա նից ար դեն իսկ են թա կա է ե ղել շա հա գործ ման: Թո րոս 

Բաղ դա սար յա նը և Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը հան դի սա ցել են ա մու սին ներ: Թո րոս Բաղ-

դա սար յա նը մա հա ցել է 07.11.1992 թվա կա նին, իսկ Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը` 29.01.1994 

թվա կա նին ( Կառ լեն Բաղ դա սար յա նը մա հա ցել է 03.09.2013 թվա կա նին): Շա հեն Թո րո սի 

Բաղ դա սար յա նը և Կառ լեն Թո րո սի Բաղ դա սար յա նը հան դի սա ցել են Թո րոս և Լու սիկ 

Բաղ դա սար յան նե րի ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ նե րը: Թո րոս Բաղ դա սար յա նի մա հից հե-

տո վեր ջի նիս պատ կա նող բաժ նե մա սը փաս տա ցի տի րա պետ վել է նրա ա ռա ջին հեր թի 

ժա ռանգ նե րի` Լու սիկ, Կառ լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րի կող մի ց: Լու սիկ Բաղ դա-

սար յա նի մա հից հե տո նրան պատ կա նող բաժ նե մա սը` 4/6 մա սը, փաս տա ցի տի րա պետ-

վել է վեր ջի նիս ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներ Կառ լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րի կող-

մի ց: Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

06.08.2007 թվա կա նի թիվ 2-1033 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Մա րուս Բաղ դա սար-

յա նը Շա հեն Բաղ դա սար յա նի մա հից հե տո ճա նաչ վել է նրա ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի 

տի րա պետ մամբ ըն դու նած ժա ռանգ:

Դա տա րա նը, իր 07.03.2013 թվա կա նի վճռով սկզբնա կան և հա կընդ դեմ հայ ցե րը 

մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ « Թո րոս Բաղ դա սար յա նին սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սը և բ նա կե լի տու նը հան դի սա ցել է հա-

մա տեղ ա մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույք, ուս տի դրա 1/2 մա սը պատ կա նել 

է Լու սիկ Բաղ դա սար յա նին: Թո րոս Բաղ դա սար յա նի ըստ օ րեն քի ժա ռանգ ներ են հան-

դի սա ցել նրա ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ նե րը` կի նը` Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը, որ դի նե րը` 

Կառ լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րը՝ յու րա քանչ յու րը հա վա սար բա ժին նե րով: Այ սինքն` 

նրան ցից յու րա քանչ յու րը ժա ռան գել, փաս տա ցի տի րա պետ ման ու ժով ըն դու նել է ժա-

ռան գա կան գույ քի 1/3 մա սը, ո րի արդ յուն քում ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

Թո րոս Բաղ դա սար յա նին և Լու սիկ Բաղ դա սար յա նին պատ կա նող գույ քի 1/6-ի սե փա-

կա նա տեր է հան դի սա ցել Շա հեն Բաղ դա սար յա նը, 1/6-ի սե փա կա նա տեր` Կառ լեն Բաղ-

դա սար յա նը և 2/3-ի սե փա կա նա տեր` Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը: Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի 

մա հից հե տո, հիմք ըն դու նե լով վե րը նշված դա տո ղու թյուն նե րը, կա տար վել է բա ցա ռա-

պես ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան բա ցում: Ն ման պայ ման նե րում Դա տա րա նը հաս տատ-

ված է հա մա րել, որ առն վազն բնա կե լի տու նը փաս տա ցի տի րա պե տե լու արդ յուն քում 

ըստ օ րեն քի ժա ռանգ ներ` փաս տա ցի տի րա պետ ման ու ժով ըն դու նած լի նե լու հիմ քով, 

հան դի սա ցել են Շա հեն և Կառ լեն Բաղ դա սար յան նե րը: Արդ յուն քում Դա տա րա նը գտել 

է, որ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նին հա սա նե լիք գույ քը կազ մում է Թո րոս Բաղ դա սար յա նին 

և Լու սիկ Բաղ դա սար յա նին պատ կա նած գույ քի 1/2 մա սը»: Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա-

նել է նաև, որ «տա րի ներ շա րու նակ Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 տան 

ա ռա ջին հար կը որ պես սե փա կա նը օգ տա գոր ծե լով` Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րի 

տի րա պե տու մը հիմն  ված է այն պի սի փաս տի վրա, ո րը տի րա պե տող նե րին կա րող է տալ 

բա վա րար հիմ քեր են թադ րե լու, որ նրանք այդ գույ քը ձեռք են բե րել և տի րա պե տե լու են 

որ պես սե փա կա նու թյուն, քա նի որ ի սկզբա նե տան ա ռա ջին հար կը հատ կաց վել է Ա տոմ 

Բաղ դա սար յա նի հո րը, որն ա ռա ջին հար կը տի րա պե տել է որ պես սե փա կան: Գույքն ան-

ձի փաս տա ցի տի րա պետ մանն ան ցել է ա ռանց որ ևէ բռնու թյան գոր ծադր ման»: Միև-

նույն ժա մա նակ Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծով վկա նե րի ցուց մունք նե րը, 

ա պա ցուց ված է հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Ա տոմ Բաղ դա սար յա նի կող մի ց է օգ-

տա գործ վել վի ճե լի հո ղա մա սը և ն րա մոտ ծա գել է սե փա կա նու թյան ի րա վունք վի ճե լի 

հո ղա մա սի նկատ մամբ` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով, հետ ևա բար գտել է, որ հո ղա-
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մա սի նկատ մամբ են թա կա է ճա նաչ ման թե՛ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի, թե՛ Ա տոմ և Մա րուս 

Բաղ դա սար յան նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա կընդ դեմ հայ ցի` նշված մա սով ան փո փոխ թող նե լով 

Դա տա րա նի վճի ռը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նը ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ-

քով ճա նա չել է Ա տոմ Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևա նի Շա հում յան 

փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեի մն ա ցած (վճռի թե՛ եզ րա փա կիչ, թե՛ պատ ճա ռա բա նա կան մա-

սում նշված չէ, թե «մն ա ցած» ա սե լով Դա տա րա նը կոնկ րետ ինչ նկա տի ու նի և  որ քան է 

կազ մում այդ հո ղա մա սը) հո ղա մա սի նկատ մամբ (հիմք 08-008 փոր ձա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյան 1-ին հա վել ված): Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է նաև, որ Դա տա րա նը նման 

եզ րա հան գում ա նե լիս չի հա մադ րել սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի փաս տե րը, դրանք չի 

են թար կել լրիվ, բազ մա կող մա նի և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան, ին չի արդ յուն քում ձևա-

վոր ված ներ քին հա մոզ մուն քը չի բխել տվյ ալ գոր ծի փաս տե րից:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո սույն ո րոշ ման շրջա նակ նե-

րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ ժա ռանգ ման ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ են ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն ցով պայ-

մա նա վոր ված էլ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս տի տուտն այդ հա րա բե րու թյուն նե րի 

առ կա յու թյան պայ ման նե րում կա րող է ստա նալ ո րոշ չա փով այլ կի րա ռու թյուն և նոր 

մե կ նա բա նու թյուն: Մաս նա վո րա պես` նման հա րա բե րու թյուն նե րի յու րօ րի նա կու թյու նը 

կա յա նում է նրա նում, որ տվյ ալ պա րա գա յում հնա րա վոր չէ որ ևէ անդ րա դարձ կա տա րել 

կոնկ րետ ան շարժ գույ քի նախ կին սե փա կա նա տի րոջ ան ձին, գնա հա տել նրա գոր ծո ղու-

թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը, վեր ջի նիս կող մի ց գույ քից հրա ժար ման փաս տի առ կա-

յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը` հաշ վի առ նե լով տվյ ալ ան ձի մահ վան և ն րա ու նե ցած 

ան շարժ գույ քի կա պակ ցու թյամբ ժա ռան գա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման ի րա վա-

բա նա կան փաս տե րը: Հետ ևա բար, նման պա րա գա յում հե տա գա յում հա մա պա տաս խան 

ան շարժ գույ քը ձեռք բե րող ան ձի բա րեխղ ճու թյան հար ցը ևս չի կա րող քննու թյան ա ռար-

կա դառ նալ, հատ կա պես նկա տի ու նե նա լով այն ի րո ղու թյու նը, որ մի և նույն սուբ յեկ տի 

կող մի ց նույն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ տի րա պետ ման ե ղա նա կով ժա ռան գա կան 

զանգ վա ծի ըն դուն ման փաստ առ կա լի նե լու պա րա գա յում այդ զանգ վա ծի նկատ մամբ 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս տի տու տի կի րա ռու մը փաս տա ցիո րեն անհ նար է:

Այս պի սով, իր կող մի ց նախ կի նում ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, 

կա տար ված վեր լու ծու թյուն ներն ու տրված մե կ նա բա նու թյուն նե րը հա մադ րե լով սույն 

գոր ծի փաս տե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ստո րա դաս 

դա տա րան նե րը, Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցը` ի րենց կող-

մի ց զբա ղեց ված Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 տան ա ռա ջին հար կի շի նու-

թյուն նե րի ու դրան ցով ծան րա բեռն ված և բա կա յին տա րածք նե րի նկատ մամբ ընդ հա նուր 

հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջը բա վա րա րե լիս, ան տե սել 

են այն հան գա ման քը, որ վեր ջին ներս, հան դի սա նա լով Թո րոս և Լու սիկ Բաղ դա սար յան-

նե րի ի րա վա հա ջորդ Շա հեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ նե րը, չէին կա րող հա վակ-

նել վե ճի ա ռար կա գույ քի նկատ մամբ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի ճա նաչ մա նը, քա նի որ այն գույ քը, ո րի նկատ մամբ վեր ջին նե րիս կող մի ց 

ներ կա յաց վել է պա հանջ, հան դի սա նում է ժա ռան գա կան զանգ ված: Ընդ ո րում, Եր ևա-

նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա հա մայն քի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.08.2007 

թվա կա նի թիվ 2-1033 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Մա րուս Բաղ դա սար յա նը Շա հեն 

Բաղ դա սար յա նի մա հից հե տո ճա նաչ վել է նրա ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ-

մամբ ըն դու նած ժա ռանգ:

Ն ման պայ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով նաև վե րը շա րադր ված ի րա վա կան վեր լու-

ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ քով 

ժա ռան գի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյու նը ժա ռան գա տու 

ան ձին պատ կա նած և տվյ  ալ պա հին ար դեն ժա ռան գա կան զանգ ված հան դի սա ցող գույ-

քի նկատ մամբ բա ցառ վում է:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ՀՀ վճռա-
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բեկ դա տա րանն իր 04.03.2011 թվա կա նին կա յաց րած ո րոշ մամբ ար դեն իսկ հստա կո րեն 

ար տա հայ տել է իր դիր քո րո շումն  առ այն, որ վի ճե լի հաս ցեում առ կա շի նու թյուն նե րով 

չծան րա բեռն ված հո ղա մա սը, ըստ գոր ծում առ կա ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ-

գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի թիվ 08-0008 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան, կազ մում է ըն-

դա մե  նը 131,4քմ, որն ընդ հա նուր տա րածք է, որ պի սի պայ ման նե րում Ա տոմ և Մա րուս 

Բաղ դա սար յան նե րի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի տի րա պետ ման 

բա րեխղ ճու թյու նը Եր ևա նի Շա հում յան 16-րդ փո ղո ցի թիվ 63 հաս ցեի շի նու թյուն նե րի և 

դ րան ցով ծան րա բեռն ված և բա կա յին տա րածք նե րի նկատ մամբ բա ցա կա յում է:

Այ սինքն` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծով իր նախ կին ո րոշ մամբ ար դեն իսկ 

ար ձա նագ րել է այն փաս տը, որ հիշ յալ տա րածք նե րի նկատ մամբ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ-

դա սար յան նե րի տի րա պետ ման բա րեխղ ճու թյու նը բա ցա կա յում է, ին չը գոր ծի նոր քննու-

թյան շրջա նակ նե րում ան տես վել է, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ 

բո ղո քի սույն հիմ քը հիմն  ա վոր է և Մա րուս, Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցը 

են թա կա էր մե րժ ման:

3) վճռա բեկ բո ղո քը եր րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 36-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

դա տա վա րու թյան կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու դեպ քում 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 մե ջ: Ի րա վա-

հա ջոր դու թյուն հնա րա վոր է դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում: Այն բո լոր գոր ծո ղու-

թյուն նե րը, ո րոնք կա տար վել են դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մի նչև ի րա վա հա ջոր դի` 

գոր ծի մե ջ մտնե լը, նրա հա մար պար տա դիր են այն քա նով, որ քա նով դրանք պար տա դիր 

կլի նեն այն ան ձի հա մար, ո րին փո խա րի նել է ի րա վա հա ջոր դը:

Վե րը նշված հոդ վա ծի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից ակն հայ-

տո րեն հետ ևում է, որ դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում կող մի  փո խա րի նու մը նրա 

ի րա վա հա ջոր դով վեր ջի նիս հա մար ա ռա ջաց նում է այն բո լոր ի րա վունք նե րը, ո րոն ցով 

օժտ ված կլի ներ իր ի րա վա նա խոր դը և  այն բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րոնք վե-

րա պահ ված կլի նեին իր ի րա վա նա խոր դին: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 

է, որ ի րա վա նա խոր դի կող մի ց կա տար ված դա տա վա րա կան բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը 

պար տա դիր են դառ նում նաև վեր ջի նիս ի րա վա հա ջոր դի հա մար:

Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Կառ լեն Բաղ դա սար յա նը մա-

հա ցել է և դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան արդ յուն քում վեր ջի նիս փո խա րի նել 

են նրա ի րա վա հա ջորդ նե րը:

Սույն գոր ծով Դա տա րանն իր` 07.03.2013 թվա կա նի վճռով անդ րա դառ նա լով ժա-

ռան գա կան գույ քի` տան և հո ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ-

նաց նե լու պա հան ջին, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սույն պա հանջն ըն դուն վում 

է սկզբնա կան հայ ցով պա տաս խա նո ղի կող մի ց, ինչ պես նաև այն, որ տան և հո ղա մա-

սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջը մի ա տե սակ է 

լուծ վել ա ռա ջին ատ յա նի կող մի ց գոր ծի նա խորդ քննու թյուն նե րի ժա մա նակ, հիմք ըն-

դու նե լով այն, որ վե րա դաս դա տա րան նե րը երբ ևէ դա տա կան ակ տի բե կան ման ի րենց 

ո րո շումն  ե րում նման բա ժա նու մը չեն գնա հա տել որ պես սխալ, գտել է, որ գույ քի բա ժա-

նու մը պետք է կա տա րել` հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գե տի եզ րա կա-

ցու թյու նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 11.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը կա յաց նե լիս մաս նա վո րա-

պես պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րա նը` Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի հայ ցը բա վա րա րե-

լու և ն րա կող մի ց Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ (ա ռանց 

նշե լու բաժ նե մա սի չա փը) ճա նա չե լու մա սով հայ ցը բա վա րա րե լիս, ճիշտ գնա հա տե լով 

գոր ծի փաս տե րը և ճիշտ կի րա ռե լով նյու թաի րա վա կան նոր մե  րի պա հանջ նե րը` հան գել է 

այն պի սի եզ րա կա ցու թյան, ըստ ո րի` վի ճե լի հաս ցեի գույ քը հա վա սար մա սե րով` 1/2-ա-

կան չա փով, պատ կա նել է Լու սիկ և Թո րոս Բաղ դա սար յան նե րին, իսկ վեր ջի նիս մա հից 

հե տո նրան պատ կա նող բաժ նի նկատ մամբ հա վա սար չա փե րով (այ սինքն` յու րա քանչ-

յու րին 1/3 մա սով) ժա ռանգ ներ են հան դի սա ցել փաս տա ցի տի րա պե տող ժա ռանգ ներ 
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կի նը` Լու սիկ Բաղ դա սար յա նը, և  որ դի նե րը` Կառ լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րը: Արդ-

յուն քում` ընդ հա նուր գույ քում Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի բա ժի նը կազ մե լ է (1/2+1/6) 4/6, 

իսկ Շա հեն և Կառ լեն Բաղ դա սար յան նե րի նը` 1/6-ա կան: Հետ ևա բար Դա տա րա նը թեև 

կա տա րել է ճիշտ հետ ևու թյուն ներ, սա կայն վճռի եզ րա փա կիչ մա սում այդ մա սին հստակ 

եզ րա հան գում չի կա տա րել:

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ բա ժին նե րը և մուտ քա յին տա-

րա ծու թյուն ներն ա ռանձ նաց նե լու վե րա բեր յալ պա հան ջը բա վա րա րե լու կա պակ ցու թյամբ 

Դա տա րա նի կող մի ց ար ված հետ ևու թյուն նե րը չեն բխում սույն քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից և կող մե  րի ներ կա յաց րած պա հանջ նե րի էու թյու նից, 

ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 189-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րով և 

190-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րից: Ըստ այդմ, Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ սույն գոր ծով կող մե  րի մի ջև բա ժին ներն ի րենց հա-

մա ձայ նու թյամբ որ ևէ կերպ ո րոշ ված չեն: Տվյ  ալ պա րա գա յում ժա ռանգ նե րից ոչ ոք նո-

տա րա կան կամ դա տա կան կար գով ժա ռան գու թյու նը չի ձևա կեր պել, նրանց բա ժին նե րը 

ո րոշ ված չեն: Բա ժին նե րի չա փը վերջ նա կա նա պես ո րոշ ված չէ, մաս նա վո րա պես, այն 

պատ ճա ռով, որ այդ մա սին նշում չկա Մա րուս Բաղ դա սար յա նի վե րա բեր յալ կա յաց ված 

դա տա կան ակ տում, ինչ պես նաև այն պատ ճա ռով, որ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի մա հից 

հե տո (գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում մա հա ցած) այդ բա ժին նե րը կա րող են տար բեր լի նել 

նրա ի րա վա հա ջորդ նե րի կող մի ց այդ պի սի պա հանջ ներ կա յաց նե լու կամ չներ կա յաց նե-

լու, ժա ռան գա կան ի րենց բաժ նի ըն դու նու մի ց հրա ժար վե լու և  այլ դեպ քե րում:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա-

րան ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ վի ճե լի ան շարժ գույ քը սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նել է Լու սիկ և Թո րոս Բաղ դա սար յան նե րին և վեր ջի նիս մա հից 

հե տո, նրա ժա ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ հա վա սար բա ժին նե րով փաս տա ցի տի րա-

պետ մամբ ժա ռանգ ներ են հան դի սա ցել Լու սիկ, Կառ լեն Բաղ դա սար յան նե րը և Շա հեն 

Բաղ դա սար յա նը (վեր ջի նիս մա հից հե տո` Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րը): Այ սինքն` 

ձևա վոր վել են հետև յալ բաժ նե մա սե րը` Լու սիկ Բաղ դա սար յան` 4/6, Կառ լեն Բաղ դա սար-

յան` 1/6, Շա հեն Բաղ դա սար յան` 1/6: Հետ ևա բար փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըստ 

կտա կի ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը բա ցա ռե լու արդ յուն քում Լու սիկ Բաղ դա սար յա նի 

մա հից հե տո ծա գած ըստ օ րեն քի ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պայ ման-

նե րում ձևա վոր վել է վի ճե լի հաս ցեի ողջ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Կառ լեն և Շա հեն 

Բաղ դա սար յան նե րի բաժ նե մա սը` յու րա քանչ յու րին 1/2-ա կան:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րի կող մի ց լրա ցու ցիչ քննու թյան և պարզ ման են են թա կա մի  շարք հան գա մանք ներ, 

մաս նա վո րա պես` Լու սիկ, Կառ լեն և Շա հեն Բաղ դա սար յան նե րի, ինչ պես նաև վեր ջին նե-

րիս մա հից հե տո` նրանց ժա ռանգ նե րի բաժ նե մա սե րի կոնկ րետ չա փե րը, ինչ պես նաև 

Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի հնա րա վոր ժա ռանգ նե րի հա վակ նու թյուն նե րը վեր ջի նիս գույ քի 

նկատ մամբ և ն րանց հնա րա վոր բաժ նե մա սե րը:

Ինչ վե րա բե րում է տան և հո ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու թյունն 

ա ռանձ նաց նե լու պա հան ջին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ 

սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Ար մե ն Բաղ դա սար յա նի (ինչ պես 

նաև Ա նա հիտ Բաղ դա սար յա նի)` Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ դառ նա լու 

և ժա ռան գա կան հա մա պա տաս խան զանգ վա ծի նկատ մամբ եր րորդ ան ձանց հա վակ նու-

թյուն նե րի ան հայտ լի նե լու պայ ման նե րում հնա րա վոր չէ հետ ևու թյուն ա նել բա ժին նե-

րի ա ռանձ նաց ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րի վե րա բեր յալ, որ պի սի հան գա մանք նե րը 

պետք է դառ նան սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով նոր քննու թյան շրջա նակ նե րում հե տա-

զո տու թյան ա ռար կա:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վու մ են վե րը նշված 

պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի երկ րորդ և  եր րորդ հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն 

բե կա նե լու և գոր ծը՝ ըստ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի (ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա հիտ և Ար-

մե ն Բաղ դա սար յան ներ) հայ ցի ընդ դեմ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի` ըստ օ րեն քի 

ժա ռան գու թյու նը տի րա պետ ման փաս տով ըն դու նած հա մա րե լու, սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով ժա ռան գա կան գույ քի` տան և հո ղա մա սի բաժ նե մա սը և մուտ քա յին տա րա ծու-

թյունն ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի մա սով, նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար-

յան նե րի հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով ընդ դեմ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի, եր-

րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի -

տեի « Շեն գա վիթ» տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման (այ սու հետ` Կա դաստր)` ձեռք բեր ման 

վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա-

չե լու պա հան ջի մա սին անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա-

տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ 

հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան-

դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում 

նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս նա կիո րեն փո փո խե լը բխում է 

ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը մաս նա կիո րեն փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու-

նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ-

րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է`հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:
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Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա հա ջորդ նե րը 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել են 20.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 

բա վա րար ման, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել 

վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի 

ի րա վա հա ջորդ նե րի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հա մա պար տու-

թյան կար գով են թա կա է հա տուց ման Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րի կող մի ց:

Միա ժա մա նակ, նկա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծը՝ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի ի րա-

վա հա ջորդ նե րի հայ ցա պա հան ջի մա սով, ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա-

գա յում այդ մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ-

նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ հար ցը 

են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Մաս նա կիո րեն բե կա նել ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 11.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և

- հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 07.03.2013 թվա կա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե-

լու մա սով այն փո փո խել. Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի հա կընդ դեմ հայցն ընդ-

դեմ Կառ լեն և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի, եր րորդ անձ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի « Շեն գա վիթ» տա րած քա յին ստո րա բա-

ժան ման` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, մե ր ժել,

- քա ղա քա ցիա կան գոր ծը` ըստ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի (ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա-

հիտ և Ար մե ն Բաղ դա սար յան ներ) հայ ցի ընդ դեմ Ա տոմ և Մա րուս Բաղ դա սար յան նե րի՝ 

փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա-

նա չե լու և բա ժին ներն ու մուտ քերն ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ նե րի մա սե րով, ու ղար կել 

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-

րան` նոր քննու թյան:

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

2. Մա րուս և Ա տոմ Բաղ դա սար յան նե րից հօ գուտ Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի ի րա վա-

հա ջորդ ներ Ա նա հիտ և Ար մե ն Բաղ դա սար յան նե րի հա մա պար տու թյան կար գով բռնա-

գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

Կառ լեն Բաղ դա սար յա նի (ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա հիտ և Ար մե ն Բաղ դա սար յան ներ) 

հայ ցա պա հան ջի մա սով դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի 

նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0416/02/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0416/02/13

Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ի. Վար դան յան 

Դա տա վոր ներ՝ Ն. Բար սեղյ  ան 

 Ս. Մի քա յելյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 

 նա խա գա հու  թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

  մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

   Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

   Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

 

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին 

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գա-

գիկ Պա պո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.10.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի հայ ցի ընդ դեմ Ա նա հիտ Սմ բատ-

յա նի, Ար գամ, Ար տակ և Ար ման Ան թան յան նե րի (այ սու հետ՝ Հա մա պա տաս խա նող ներ)` 

գու մար բռնա գան ձե լու և բռ նա գան ձու մը բաժ նե մա սե րի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի 

մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը

Դի մե  լով դա տա րան` Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը պա հան ջել է Ա զատ Ան թան յա նի ի րա-

վա հա ջորդ ներ Հա մա պա տաս խա նող նե րից բռնա գան ձել 10.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

12.03.2010 թվա կա նին իր և Ա զատ Ան թան յա նի մի ջև կնքված փո խա ռու թյան պայ մա նագ-

րով տրա մադր ված գու մար, այդ գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը` բռնա գան ձու մը 

տա րա ծե լով ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աշ տա րա կի Հե քիմ յան փո ղո ցի թիվ 22/1 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քում Ա զատ Ան թան յա նի 1/5 և Ա նա հիտ Սմ բատ յա նի 1/5 բաժ նե մա-

սե րի վրա:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. 

Մար գար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 23.06.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

14.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո-
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ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 23.06.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի ներ կա յա-

ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ա նա հիտ Սմ բատ յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 332-րդ և 1243-

րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տը, 48-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան չի են-

թար կել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ին չի արդ յուն քում ան տե սել է, որ պա հան ջը ներ-

կա յաց վել է փո խա ռու թյան պայ մա նագ րում նշված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո, քա նի որ 

Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը հա մոզ ված է ե ղել, որ Ա զատ Ան թան յա նը կեն դա նի է: Գ յուլ փե-

րի Ս տե փան յանն Ա զատ Ան թան յա նի մահ վան մա սին տե ղե կա ցել է, երբ վեր ջի նիս կի նը` 

սույն գոր ծով պա տաս խա նող Ա նա հիտ Սմ բատ յա նը, Դա տա րա նին ներ կա յաց րել է Ա զատ 

Ան թան յա նի մահ վան վկա յա կա նը: Ա վե լին, Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը մշտա պես փնտրել է 

Ա զատ Ան թան յա նին, իսկ երբ մի նչև հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լը հան դի պել 

է վեր ջինս որ դուն` ստա ցել է խու սա փո ղա կան և  ա նո րոշ պա տաս խան ներ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 14.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն 

ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն-

նե րով.

Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի հայ տա րա րու թյունն այն մա սին, որ Հա մա պա տաս խա նող-

ներն ըն դու նել են ժա ռան գու թյու նը, իսկ Դա տա րանն այդ փաս տը հաս տատ ված է հա-

մա րել, ան հիմն  է, քա նի որ Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի կող մի ց Դա տա րան չեն ներ կա յաց-

վել նշված փաս տե րը հաս տա տող ա պա ցույց ներ: Ընդ ո րում, Հա մա պա տաս խա նող նե րը 

չեն ըն դու նել Ա զատ Ան թան յա նի ժա ռան գու թյու նը և ներ կա յումս ևս հ րա ժար վում են այն 

ըն դու նե լուց: Ա վե լին, հայց վո րը բաց է թո ղել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ  ե տը, ո րի բաց թողն ման հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ ստո-

րա դաս դա տա րան նե րը հան գել են ի րա վա չափ հետ ևու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) 12.03.2010 թվա կա նին Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի և Ա զատ Ան թան յա նի մի ջև կնքվել 

է փո խա ռու թյան պայ մա նա գիր (այ սու հետ` Պայ մա նա գիր), ո րի 1-ին կե տում նշվել է, որ 

«Գ յուլ փե րի Ս տե փան յանն Ա զատ Ան թան յա նին է տա լիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

ի րեն պատ կա նող 10.000.000 ՀՀ դրա մը»: Պայ մա նա գի րը կնքվել է ան տո կոս, իսկ փո-

խա ռու թյան գու մա րը են թա կա էր վե րա դարձ ման մի նչև 12.03.2013 թվա կա նը (հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 82).

2) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

17.01.2014 թվա կա նի տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աշ տա րակ հա-

մայն քի Հե քիմ յան փո ղո ցի թիվ 22/1 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույքն ընդ հա նուր սե-
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փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նել է Ա զատ Ան թան յա նին, Ա նա հիտ Սմ բատ յա նին, 

Ար ման, Ար տակ և Ար գամ Ան թան յան նե րին` յու րա քանչ յու րին 1/5-ա կան բաժ նի չա փով 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 59).

3) Թիվ 056869 մահ վան վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ 07.10.2011 թվա կա նին Ա զատ Ան-

թան յա նը մա հա ցել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45).

4) «Աշ տա րակ» նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի 14.05.2014 թվա կա նի գրու թյան հա-

մա ձայն՝ Ա զատ Ան թան յա նի մահ վա նից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում որ ևէ ժա ռանգ չի դի մե լ 

Աշ տա րա կի նո տա րա կան գրա սեն յակ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման հա մար, ինչ պես նաև 

որ ևէ ժա ռան գի չի տրվել ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 73).

5) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

աշ խա տա կազ մի  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նի գրու թյան հա մա ձայն՝ 

Ա նա հիտ Սմ բատ յա նի, Ար ման, Ար տակ և Ար գամ Ան թան յան նե րի ան վամբ Ա րա գա ծոտ-

նի մար զի Աշ տա րակ հա մայն քի Հե քիմ յան փո ղո ցի թիվ 22/1 հաս ցեում գտնվող ան շարժ 

գույ քի նկատ մամբ գրանց ված է նրանց ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քը: Վեր ջին նե րիս ան վամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այլ ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա տար ված չէ (հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 71).

6) Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը 04.07.2013 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել 

Դա տա րան ընդ դեմ Ա զատ Ան թան յա նի` փո խա ռու թյամբ տրված գու մա րը բռնա գան ձե լու 

պա հան ջի մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3-8).

7) Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ Պա պո յա նը 29.05.2014 թվա կա-

նին <<հայ ցա դի մու մի  հստա կե ցում>> վեր նա գի րը կրող փաս տա թուղթ է ներ կա յաց րել 

Դա տա րան, ո րով խնդրել է փո խա ռու թյան գու մա րը և դ րա նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե-

րը բռնա գան ձել Ա զատ Ան թան յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա հիտ Սմ բատ յա նից, Ար ման, 

Ար տակ և Ար գամ Ան թան յան նե րից` բռնա գան ձու մը տա րա ծե լով ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի 

Աշ տա րակ հա մայն քի Հե քիմ յան փո ղո ցի թիվ 22/1 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քում 

Ա զատ Ան թան յա նին և Ա նա հիտ Սմ բատ յա նին պատ կա նող 1/5-ա կան բաժ նե մա սե րի վրա 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 74, 75).

8) Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով հայց վո րի ներ կա յա ցուց չի կող մի ց ներ կա յաց ված 

<<հայ ցա դի մու մի  հստա կե ցում>> վեր նա գի րը կրող փաս տա թուղ թը, մաս նա վո րա պես 

հաշ վի առ նե լով, որ հայ ցա դի մու մի  հստա կեց մամբ պա հան ջը ներ կա յաց վել է Ա նա հիտ 

Սմ բատ յա նի, Ար գամ, Ար տակ և Ար ման Ան թան յան նե րի դեմ, 29.05.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ վեր ջին նե րիս ներգ րա վել է որ պես պա տաս խա նող ներ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 77, 78):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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 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 բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի մի ա տե սակ 

կի րա ռու թյան, ինչ պես նաև հե տա գա յում նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա-

տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա յի ձևա վոր ման հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք պար տա պա նի մահ վան մա սին ան տեղ-

յակ լի նե լը կա րող է հիմք հան դի սա նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա-

ծու մ նշված պա հան ջը պար տա տի րոջ կող մի ց նու յն հոդ վա ծու մ նշված ան ձանց սահ ման-

ված ժամկ  ե տի խախտ մամբ ներ կա յաց նե լու  հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1187-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյու նը բաց վում է քա ղա քա ցու մա հից հե տո:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1188-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյան բաց ման ժա մա նա կը քա ղա քա ցու մահ վան օրն է, իսկ նրան մա հա ցած ճա-

նա չե լու դեպ քում այդ մա սին դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու օ րը, ե թե 

այլ օր սահ ման ված չէ վճռում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1227-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ ժա ռան-

գու թյու նը կա րող է ըն դուն վել ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռան-

գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա տուց վում են հետև յալ հեր թա կա նու թյամբ`

ա ռա ջին հեր թին հա տուց վում են մի նչև ժա ռան գա տո ւի մա հը նրա հի վան դու թյան 

հետ ևան քով ա ռա ջա ցած և ժա ռան գա տո ւի պատ շաճ հու ղար կա վո րու թյան հա մար անհ-

րա ժեշտ ծախ սե րը.

երկ րորդ հեր թին հա տուց վում են ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մե ջ մտնող գույ քը 

պահ պա նե լու և կա ռա վա րե լու, ինչ պես նաև կտա կը կա տա րե լու հետ կապ ված ծախ սե րը.

եր րորդ հեր թին բա վա րար վում են ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով պար տա տե-

րե րի պա հանջ նե րը.

չոր րորդ հեր թին բա վա րար վում են պար տա դիր բաժ նի ի րա վունք ու նե ցող ժա ռանգ-

նե րի պա հանջ նե րը.

հին գե րորդ հեր թին հա տուց վում են կտա կա յին հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րե լու 

հետ կապ ված ծախ սե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պար տա տե րերն 

ի րա վունք ու նեն ժա ռան գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում ներ-

կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը: Պա հանջ նե րը, մի նչև ժա ռանգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու-

թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լը, կա րող են ներ կա յաց վել ժա ռան գու թյունն ըն դու-

նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, իսկ նշված ան ձանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում` 

ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ժա ռանգ-

նե րը, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը ստա նա լուց հե տո, ի րենց ան ցած գույ-

քի ար ժե քի սահ ման նե րում հա տու ցում են նույն օ րենսգր քի 1242-րդ հոդ վա ծում նշված 

ծախ սե րը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ի րենց ան ցած ժա ռան գու թյան ար ժե քի 

սահ ման նե րում ժա ռանգ նե րը կրում են հա մա պարտ պա տաս խա նատ վու թյուն:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր՝ նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ հա մա կար գա յին 

վեր լու ծու թյան են թար կե լով վե րը նշված հոդ ված նե րով նա խա տես ված կար գա վո րում-

նե րը, ար ձա նագ րել է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լուց հե տո ժա-

ռան գը ժա ռան գա տո ւի պարտ քե րով պար տա տե րե րի առջև ի րեն ան ցած գույ քի սահ ման-

նե րում կա րող է կրել պար տա վո րու թյուն ներ, ե թե ժա ռան գու թյան բա ցու մի ց վե ցամս յա 

ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ի րեն պա հանջ է ներ կա յաց վել։ Պա հանջ նե րի ներ-

կա յաց ման հա մար սահ ման ված վե ցամս յա ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված 

պա հանջ նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1244-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման-

ված կար գով, են թա կա չեն բա վա րար ման, քա նի որ մի նչև ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 

վկա յա գիր ստա նա լը պա հան ջի ներ կա յաց ման դեպ քում մի այն ժա ռան գը կա րող էր ո րո-

շել ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը (տե´ս, Սե դա Սոն յանն ընդ-

դեմ Ի դա Էբ զիմ յա նի, և Ի դա Էբ զիմ յանն ընդ դեմ Սե դա Սոն յա նի թիվ 3-1778(ՎԴ) քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, մե կ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում կրկին անդ րա դառ նա լով 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծին, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը հնա-

րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րին ժա ռան գու թյան բաց ման օր-

վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում մի նչև ժա ռանգ նե րի կող մի ց ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 

վկա յա գիր ստա նալն ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նել նախ հետև յալ ան ձանց՝ ժա ռան-

գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին կամ կտա կա կա տա րին, ա պա մի այն նշված ան ձանց բա-

ցա կա յու թյան դեպ քում` ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին (տե´ս, Սեր գեյ Թաիր-

յանն ընդ դեմ Եր ևա նի Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տա րի թիվ ԵՔԴ/0279/02/08 
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քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.06.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հարկ հա մա րե լով զար գաց նել իր վե րը շա րադր ված ի րա-

վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով օ րենսդ րի կող մի ց ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի հա մար պա-

հանջ ներ ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամկ  ետ սահ մա նելն ինք նան պա տակ չէ. այն կոչ ված 

է ա պա հո վե լու քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը և  ո րո-

շա կիու թյու նը` պայ մա նա վոր ված ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րով:

Ըն դու նե լով ժա նա գու թյու նը` ժա ռան գը ոչ մի այն ձեռք է բե րում հա մա պա տաս խան 

ի րա վունք ներ, այլ նաև պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում ի րեն ան ցած գույ քի ար ժե քի 

սահ ման նե րում պա տաս խա նատ վու թյուն կրել ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի 

հա մար: Հետ ևա բար յու րա քանչ յուր դեպ քում իր ժա ռանգ ման ի րա վունքն ի րաց նե լիս ժա-

ռան գը պետք է հստակ պատ կե րա ցում ու նե նա ինչ պես ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մե ջ 

մտնող գույ քի կազ մի , այն պես էլ ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: 

Ե թե ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի կազ մը, որ պես կա նոն, պարզ է լի նում ժա ռան գի հա մար, 

այլ է ի րա վի ճա կը ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի պա րա գա յում: Վեր ջին նե րիս 

վե րա բեր յալ ո րո շա կի պատ կե րա ցում ժա ռան գը կա րող է ու նե նալ մի այն այն դեպ քում, 

երբ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում պար տա տե րե րի կող մի ց ներ կա յաց վեն հա մա-

պա տաս խան պա հանջ ներ: Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

օ րենս դի րը, ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րի հա մար սահ մա նե լով պա հանջ նե րի ներ կա-

յաց ման վերջ նա ժամկ  ետ, ըստ էու թյան, նա խադր յալ ներ է ա պա հո վել ժա ռան գի հա մար 

ժա ռան գու թյան զանգ վա ծի մե ջ մտնող գույ քի և ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի 

հաշ վառ մամբ ո րո շե լու իր՝ ժա ռանգ ման ի րա վուն քի ի րաց ման հար ցը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ  ե տը դաս վում է ի րա վա դա դա րեց-

նող ժամկ  ետ նե րի շար քին, ին չը նշա նա կում է, որ այդ ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հան գեց նում 

է պար տա տի րոջ ի րա վուն քի կորս տի: Այս պես՝ գործ նա կա նում չի բա ցառ վում, որ ժա ռան-

գու թյու նը բաց վե լուց հե տո ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը կա րող է ո րո շա կի տևա կան 

ժա մա նակ օբ յեկ տի վո րեն չի մա նալ պար տա պա նի մահ վան մա սին: Մինչ դեռ ինչ պես ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծը, այն պես էլ ժա ռան գու թյան հետ կապ-

ված ծախ սե րը հա տու ցե լուն վե րա բե րող մյուս ի րա վա նոր մե րն այդ կա պակ ցու թյամբ 

որ ևէ բա ցա ռու թյուն չեն նա խա տե սում: Ա վե լին, ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը, ի տար բե րու թյուն 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով կար գա վոր վող ո րո շա կի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե-

րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 342-րդ հոդ վա ծի ( Հայ ցա յին վա-

ղե մու  թյան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լը) և 1228-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի ( Ժա ռան գու  թյու նն 

ըն դու  նե լը սահ ման ված ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո) կար գա վո րումն  ե րի, չի նա խա տե սում 

նաև հա մա պա տաս խան ան ձի մահ վան մա սին տեղյ  ակ չլի նե լու հիմ քով պա հան ջա տի-

րոջ կող մի ց ժա ռանգ նե րին պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճա ռը 

հար գե լի հա մա րե լու և (կամ) այդ ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյուն:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյան 

բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում պար տա տե րե րի կող մի ց պա հանջ նե րը չներ-

կա յաց նե լու դեպ քում նրանք զրկվում են հե տա գա յում պար տա պա նի ժա ռանգ նե րի դեմ 

ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նից:

Բա ցի այդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա-

նա փա կել է նաև այն սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը, ո րոնց ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րե րը 

կա րող են ներ կա յաց նել ի րենց պա հանջ նե րը, մաս նա վո րա պես` պար տա տերն ի րա վունք 

ու նի իր պա հան ջը բա ցա ռա պես ներ կա յաց նել ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ նե-

րին, կտա կա կա տա րին կամ ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին: Օ րենս դի րը, ամ-

րագ րե լով նշված սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը և ն րանց պա հանջ ներ կա յաց նե լու ժա մա նա-

կա հատ վա ծը, այ դու հան դերձ, չի կար գա վո րել այդ պա հանջ նե րի ներ կա յաց ման կար գը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում պար-
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տա տերն իր ի րա վուն քը պետք է ի րաց նի այն պի սի ե ղա նա կով, ո րով հնա րա վոր է ա պա-

ցու ցել վե րը թվարկ ված սուբ յեկտ նե րին ժա ռան գա տո ւի պար տա վո րու թյուն նե րի վե րա-

բեր յալ տե ղե կաց նե լու փաս տը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ և 1244-րդ հոդ ված նե րի փոխ կա պակց-

ված վեր լու ծու թյամբ անդ րա դառ նա լով ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռան գին պա հանջ 

ներ կա յաց նե լու կար գին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման պա հանջ կա րող է 

ներ կա յաց վել ժա ռանգ ման ի րա վունք ու նե ցող այն ան ձանց, ո րոնց վար քա գի ծը վկա-

յում է ժա ռան գու թյան հնա րա վոր ըն դուն ման փաս տի մա սին: Ընդ ո րում, նման պա հան-

ջը կա րող է ինչ պես ան մի  ջա կա նո րեն հաս ցեագր վել ժա ռան գին, այն պես էլ վեր ջի նիս 

ներ կա յաց վել դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման 

եզ րա հան գու մը բխում է հայ ցի ինս տի տու տի էու թյու նից, մաս նա վո րա պես` հայ ցը նյու-

թաի րա վա կան և դա տա վա րա կան հաս կա ցու թյուն է, ո րի նյու թաի րա վա կան կողմն  ար-

տա հայտ վում է հայց վո րի կող մի ց պա տաս խա նո ղին ներ կա յաց վող ի րա վա կան պա հան-

ջի մե ջ, իսկ դա տա վա րա կան կող մը դա տա րա նին հաս ցեագր ված պա հանջն է՝ քննել և 

լու ծել կող մե  րի մի ջև ծա գած վե ճը: Հետ ևա բար ժա ռան գա տո ւի պար տա տե րը, վեր ջի նիս 

հետ ու նե ցած պար տա վո րու թյու նից բխող պա հանջ ներ կա յաց նե լով դա տա րան ընդ դեմ 

ժա ռանգ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձի, հայ ցի նյու թաի րա վա կան կող մի  տե սանկյ  ու նից 

ի րաց նում է նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով ի րենց վե րա պահ-

ված ի րա վուն քը:

Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 12.03.2010 թվա կա նին Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի 

և Ա զատ Ան թան յա նի մի ջև կնքվել է Պայ մա նա գիր, ո րի հա մա ձայն` Գ յուլ փե րի Ս տե փան-

յա նից փո խա ռու թյամբ ստա ցած 10.000.000 ՀՀ դրամն  Ա զատ Ան թան յա նը պար տա վոր վել 

է վե րա դարձ նել մի նչև 12.03.2013 թվա կա նը: Ա զատ Ան թան յա նը մա հա ցել է 07.10.2011 

թվա կա նին: Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը 04.07.2013 թվա կա նին հայ ցա դի մում է ներ կա յաց-

րել Դա տա րան ընդ դեմ Ա զատ Ան թան յա նի` փո խա ռու թյամբ տրված վե րը նշված գու մա-

րը բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին: Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գա գիկ 

Պա պո յա նը 29.05.2014 թվա կա նին <<հայ ցա դի մու մի  հստա կե ցում>> վեր նա գի րը կրող 

փաս տա թուղթ է ներ կա յաց րել Դա տա րան, ո րով խնդրել է փո խա ռու թյան գու մա րը և 

դ րա նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան 

վճար ման են թա կա տո կոս նե րը բռնա գան ձել Ա զատ Ան թան յա նի ի րա վա հա ջորդ ներ Ա նա-

հիտ Սմ բատ յա նից, Ար ման, Ար տակ և Ար գամ Ան թան յան նե րից` բռնա գան ձու մը տա րա ծե-

լով ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Աշ տա րակ հա մայն քի Հե քիմ յան փո ղո ցի թիվ 22/1 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քում Ա զատ Ան թան յա նին և Ա նա հիտ Սմ բատ յա նին պատ կա նող 

1/5-ա կան բաժ նե մա սե րի վրա: Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով հայց վո րի ներ կա յա ցուց-

չի կող մի ց ներ կա յաց ված <<հայ ցա դի մու մի  հստա կե ցում>> վեր նա գի րը կրող փաս տա-

թուղ թը, մաս նա վո րա պես` հաշ վի առ նե լով, որ հայ ցա դի մու մի  հստա կեց մամբ պա հան ջը 

ներ կա յաց վել է Ա նա հիտ Սմ բատ յա նի, Ար գամ, Ար տակ և Ար ման Ան թան յան նե րի դեմ, 

29.05.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ վեր ջին նե րիս ներգ րա վել է որ պես պա տաս խա նող ներ:

Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ հիմն  ա վոր ված չէ Հա մա պա տաս խա նող նե րի 

կող մի ց ժա ռան գու թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով ըն դու նե լու փաս տը, իսկ 

Գ յուլ փե րի Ս տե փան յանն իր հեր թին օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում և կար գով որ ևէ 

պա հանջ չի ներ կա յաց րել, բաց է թո ղել օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ ներ կա յաց նե լու 

հա մար նա խա տես ված վե ցամս յա ժամկ  ե տը, հայ ցը մե ր ժել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով նաև, որ Ա զատ Ան թան յա նի մահ վա-

նից հե տո վեր ջի նիս գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գա կան գործ չի բաց վել, վեր ջի նիս ժա-

ռան գու թյու նը որ ևէ մե  կի կող մի ց չի ըն դուն վել, իսկ Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը ժա ռան-

գու թյան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա ըն թաց քում իր հեր թին ժա ռան գու թյան բաց ման 

վայ րի նո տա րին պա հանջ չի ներ կա յաց րել, Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը 

մե ր ժել է և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի և կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա-

տեքս տում գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյու-

նը, հիմք ըն դու նե լով սույն գոր ծի փաս տե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյու նը հիմն  ա վոր է և  ի րա վա չափ, 

քա նի որ Ա զատ Ան թան յա նը մա հա ցել է 07.10.2011 թվա կա նին, իսկ Գ յուլ փե րի Ս տե-

փան յա նը ժա ռան գու թյան բա ցու մի ց վեց ամս վա ժամկ  ե տում ինչ պես Հա մա պա տաս խա-

նող նե րին, այն պես էլ ժա ռան գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին որ ևէ պա հանջ չի ներ-

կա յաց րել: Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը ժա ռան գու թյան բա ցու մի ց վե ցամս յա ժամկ  ե տում 

հա մա պա տաս խան պա հան ջով չի դի մե լ նաև դա տա րան (այդ պի սի պա հան ջով Գ յու լ փե-

րի Ս տե փան յա նը հայ ցա դի մու  մը դա տա րան ներ կա յաց րել է մի այն 04.07.2013 թվա կա նին՝ 

ժա ռան գա տու  Ա զատ Ան թան յա նի մա հից մոտ եր կու  տա րի անց): Ն ման պայ ման նե րում 

Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի պա հան ջը են թա կա չէր բա վա րար ման:

Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քում նշված այն հան գա ման քին, որ Ա զատ 

Ան թան յա նի մահ վա նից հե տո վեց ամս վա ժամկ  ե տում Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նը Հա մա-

պա տաս խա նող նե րի նկատ մամբ պա հանջ չի ներ կա յաց րել Ա զատ Ան թան յա նի մահ վան 

մա սին ան տեղյ  ա կու թյան պատ ճա ռով, ա պա այն չի կա րող հիմք հան դի սա նալ պա հան ջը 

բա վա րա րե լու հա մար, քա նի որ, ինչ պես ար դեն իսկ վե րը նշվեց, թե´ ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծը, և թե´ ժա ռան գու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը հա-

տու ցե լուն վե րա բե րող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի այլ ի րա վա նոր մե րն այդ մա սին 

բա ցա ռու թյուն չեն նա խա տե սում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-

րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ժամկ  ե տի բաց թողն ման և դ րա հետ ևանք նե րի վե րա բեր յալ 

վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշված փաս տարկ նե րին, գտնում է, որ դրանք հիմն  ա-

վոր վում են Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նում նշված՝ Ա զատ Ան թան յա նի 

ժա ռան գու թյու նը նրա ժա ռանգ նե րի կող մի ց ըն դուն ված չլի նե լու փաս տար կին, ա պա 

Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1243-րդ հոդ վա ծով 

սահ ման ված ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պայ մա նում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրան չի անդ-

րա դառ նում:

Վե րոնշ յալ հիմն  ա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն վճռա բեկ բո-

ղո քի քննու թյան ար դունք նե րով չի հիմն  ա վոր վում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թույլ 

տրված դա տա կան սխա լի առ կա յու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում անհ րա ժեշտ է կի րա-

ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

են թա կե տով նա խա տես ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` դա տա կան ակտն օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ թող նե լու լիա զո րու թյու նը՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին և 

7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գանձ-

վում է գու քա յին պա հան ջի գոր ծե րով՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 

բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կից և  ոչ ա վե լի բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի կից:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 

մե րժ ման, իսկ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տը, բա-

վա րա րե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նի 

մի ջ նոր դու թյու նը, 24.12.2014 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լու մա սին»` մի ա ժա մա նակ ո րո շե լով հե տաձ գել վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-

ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը և  այդ հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի ըստ էու թյան 

քննու թյան ժա մա նակ, գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 300.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-

ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 24.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.10.2014 

թվա կա նի ո րո շու մը թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն-

նե րով:

2. Գ յուլ փե րի Ս տե փան յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 

300.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ-

ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0740/02/14

դատարանի որոշում  2015թ. 

Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0740/02/14
Նախագահող դատավոր`
Դատավորներ`

Հ. Ենոքյան
Ս. Միքայելյ ան
Ն. Բարսեղյ ան

 ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և 

արչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 
մասնակցու թյամբ դատավորներ 

 
 
 
 

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով <<Ա ռէկ սիմ բանկ- Գազպ րոմ բան կի խումբ>> 

ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Հա րու թյուն Չադր յա նի վճռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 06.03.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ 

հայ ցի Գե ղամ Գալստ յա նի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` 17.06.2014 թվա կա նի թիվ Կ/13-ֆ603 

հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր 

պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը բռնա գան-

ձե 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՝ Գե ղամ Գալստ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել աշ խա-

տան քից ա զա տե լու մա սին 17.06.2014 թվա կա նի թիվ կ/13-ֆ603 հրա մա նը, վե րա կանգ նել 

նախ կին աշ խա տան քում և բռ նա գան ձել մի  ջին աշ խա տա վար ձի չա փով հար կա դիր պա-

րա պուր դի գու մարն ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: 

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սի սակ-

յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 14.11.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

06.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի 14.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գե ղամ Գալստ յա նը։ 
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 3-րդ, 

11-րդ, 112-րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

53-րդ հոդ վա ծը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ չի հե տա զո տել գոր-

ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` 20.06.2014 թվա կա նի փոս տի ստաց ման-

հանձն ման հե տա դարձ ծա նու ցու մը, ծրա րի պա րու նա կու թյու նը, աշ խա տան քից ա զատ-

ման դի մու մի ն ըն թացք չտա լու մա սին 23.06.2014 թվա կա նի դի մու մը: Այս պես, 20.06.2014 

թվա կա նի փոս տի ստաց ման-հանձն ման հե տա դարձ ծա նու ցումն  ինք նին չի կա րող 

հան դի սա նալ աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն ըն թացք չտա լու մա սին դի մու մի  

ա ռաք ման ա պա ցույց: Ա վե լին՝ նշված ծրա րի հե տա դարձ ծա նու ցու մը դեռևս չի կա րող 

հիմք հան դի սա նալ` ա պա ցուց ված հա մա րե լու այն փաս տը, որ ծրա րի պա րու նա կու թյու-

նը ե ղել է աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն ըն թացք չտա լու մա սին դի մու մը: Գե ղամ 

Գալստ յա նի կող մի ց աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն ըն թացք չտա լու դի մու մը ներ-

կա յաց վել է աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն հա ջոր դող 6-րդ  օ րը` 23.06.2014 թվա-

կա նին, ին չը հաս տատ վում է 23.06.2014 թվա կա նի թիվ 21871 մուտ քի հա մա րով:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյունն ի րա-

վունք ու ներ Գե ղամ Գալստ յա նին աշ խա տան քից ա զա տե լու հենց 17.06.2014 թվա կա նին, 

քա նի որ վեր ջինս դի մու մով խնդրել է ա զա տել ի րեն աշ խա տան քից հա մա ձայն իր դի-

մու մի  և վեր ջին աշ խա տան քա յին օր հա մա րել 17.06.2014 թվա կա նը, ին չի հի ման վրա 

Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 17.06.2014 թվա կա նի հրա մա նով Ըն կե րու թյան «Հ րազ-

դան» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ Գե ղամ Գալստ յա նը 18.06.2014 թվա կա նից ա զատ վել է 

աշ խա տան քից: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 06.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ Գե ղամ Գալստ յա նը 

աշ խա տան քից ա զատ վե լու դի մում է ներ կա յաց րել 17.06.2014 թվա կա նին և խնդ րել է, որ 

այդ օ րը հա մար վի իր աշ խա տան քա յին վեր ջին օ րը: Ըն կե րու թյան կող մի ց որ ևէ հա մա-

ձայ նու թյուն կամ ներ քին ի րա վա կան ակտ չի ստա ցել: Դի մու մը գրե լու օր վա նից հե տո 

ե ռօր յա ժամկ  ե տում՝ 20.06.2014 թվա կա նին, փոս տա յին հա տուկ հե տա դարձ ծա նուց մամբ՝ 

ա ռա քու մով, դի մում է ներ կա յաց վել Ըն կե րու թյուն՝ 17.06.2014 թվա կա նի աշ խա տան քից 

ա զատ ման մա սին դի մու մի ն ըն թացք չտա լու մա սին: 20.06.2014 թվա կա նի դրու թյամբ 

Գե ղամ Գալստ յանն աշ խա տան քից ա զատ ված չի ե ղել, քա նի որ Ըն կե րու թյան կող մի ց 

որ ևէ ծա նու ցում չի ստա ցել աշ խա տան քից ա զատ ված լի նե լու մա սին: Ըն կե րու թյու նը 

20.06.2014 թվա կա նի դի մու մը՝ աշ խա տան քից ա զատ ման մա սին դի մու մի ն ըն թացք չտա-

լու վե րա բեր յալ, ստա ցել է 23.06.2014 թվա կա նին, իսկ 25.06.2014 թվա կա նի գրու թյամբ 

մե ր ժել է այն դի մու մը հետ վերց նե լու օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը բաց թող նե լու 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Բա ցի այդ, նույ նիսկ ե թե աշ խա տողն աշ խա տան քից ա զատ վե լու մա սին դի մու մում 

նշել է հստակ օր, ա պա դա դեռ հիմք չէ, որ վեր ջինս աշ խա տան քից ա զատ վի հենց այդ 

օր վա նից կամ սահ մա նա փակ վի դի մու մը սահ ման ված ե ռօր յա ժամկ  ե տում հետ վերց նե-

լու նրա ի րա վուն քը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝
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1) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 07.02.2008 թվա կա նի հրա մա նի հա մա ձայն` Ըն-

կե րու թյան «Հ րազ դան» մաս նաճ յու ղի կա ռա վար չի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար 

Գե ղամ Գալստ յա նը նշա նակ վել է նույն մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ ա նո րոշ ժամկ  ե տով` 

հա մա ձայն աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի (գ.թ. 9-10, 13):

2) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նին հաս ցեագր ված Ըն կե րու թյան «Հ րազ դան» 

մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ Գե ղամ Գալստ յա նի 17.06.2014 թվա կա նի դի մու մի  հա մա ձայն՝ 

վեր ջինս խնդրել է ի րեն ա զա տել աշ խա տան քից իր դի մու մի  հա մա ձայն և վեր ջին աշ խա-

տան քա յին օ րը հա մա րել 17.06.2014 թվա կա նը (գ.թ. 19):

3) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 17.06.2014 թվա կա նի թիվ կ/13-ֆ603 հրա մա-

նի հա մա ձայն` «Հ րազ դան» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ Գե ղամ Գալստ յա նը 18.06.2014 

թվա կա նից սե փա կան ցան կու թյամբ ա զատ վել է աշ խա տան քից ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հիմ քով (գ.թ. 20):

4) Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նին հաս ցեագր ված Գե ղամ Գալստ յա նի 20.06.2014 

թվա կա նի դի մու մի  հա մա ձայն` Գե ղամ Գալստ յա նը խնդրել է աշ խա տան քից ա զա տե լու 

մա սին 17.06.2014 թվա կա նի իր դի մու մի ն ըն թացք չտալ: Նշ ված դի մու մը Ըն կե րու թյու նում 

մուտք է ե ղել 23.06.2014 թվա կա նին (գ.թ. 24): 

5) Ի պա տաս խան Գե ղամ Գալստ յա նի դի մու մի ՝ Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 

25.06.2014 թվա կա նի գրու թյամբ Գե ղամ Գալստ յա նին հայտն վել է, որ աշ խա տան քից 

ա զատ ման մա սին դի մու մում վեր ջինս խնդրել է վեր ջին աշ խա տան քա յին օր հա մա րել 

17.06.2014 թվա կա նը, որն էլ հիմք է հան դի սա ցել աշ խա տան քից ա զատ ման հրա մա նի 

հա մար: Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ աշ խա տան քից ա զատ ման մա սին դի մու մի ն ըն-

թացք չտա լու մա սին դի մու մը թողն վել է ան հետ ևանք (գ.թ. 25):

4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու-

թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-

տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սի ի րա վադ րույ թի սխալ մե կ նա բան ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-

կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված՝ 

աշ խա տո ղի նա խա ձեռ նու  թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծ ման դեպ քու մ աշ խա-

տո ղի կող մի ց ծա նու  ցու  մը հետ վերց նե լու  ի րա վու ն քի ի րա կա նաց ման ժամկ  ետ նե րին:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տողն 

ի րա վունք ու նի լու ծե լու ա նո րոշ ժամկ  ե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի-

րը, ինչ պես նաև ո րո շա կի ժամկ  ե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը նախ քան 

դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի լրա նա լը` այդ մա սին առն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ գրա-

վոր ձևով ծա նու ցե լով գոր ծա տո ւին: Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով կա րող է նա խա տես վել 

ծա նուց ման ա վե լի եր կար ժամկ  ետ: Ծա նուց ման ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո աշ խա տողն 

ի րա վունք ու նի դա դա րեց նե լու աշ խա տան քը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր է ձևա կեր պել 

աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը և  աշ խա տո ղի հետ կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տողն ի րա վունք ու նի լու ծե լու ա նո րոշ 

ժամկ  ե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը, ինչ պես նաև ո րո շա կի ժամկ  ե տով 
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կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը նախ քան դրա գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի լրա-

նա լը` այդ մա սին առն վազն հինգ օր ա ռաջ գրա վոր ձևով ծա նու ցե լով գոր ծա տո ւին, ե թե 

աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը կապ ված է իր կա տա րած աշ խա տան քը խո չըն-

դո տող հի վան դու թյան կամ աշ խա տան քա յին խեղ ման հետ, կամ կո լեկ տիվ պայ մա նագ-

րով նա խա տես ված այլ հար գե լի պատ ճառ ներ կան, կամ ե թե գոր ծա տուն չի կա տա րում 

աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը, խախ տում է 

օ րեն քը կամ կո լեկ տիվ պայ մա նա գի րը, ինչ պես նաև նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված 

այլ դեպ քե րում:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տողն ի րա վունք ու նի աշ խա տան քա յին 

պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նու ցու մը հետ վերց նե լու ոչ ուշ, քան այն ներ կա յաց վե-

լու օր վա նից հե տո` ե րեք աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում: Նշ ված ժամկ  ե տից հե տո նա 

կա րող է ծա նու ցու մը հետ վերց նել մի այն գոր ծա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան նոր մե  րը պետք է մե կ նա բան վեն 

դրան ցում պա րու նակ վող բա ռե րի և  ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` 

հաշ վի առ նե լով նույն օ րենսգր քի պա հանջ նե րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան աշ խա-

տան քա յին օ րենսդ րու թյան նոր մի  մե կ նա բա նու մը չպետք է փո փո խի դրա ի մաս տը:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տու-

նե րը, աշ խա տող նե րը և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե-

լիս և պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս պար տա վոր են պահ պա նել օ րեն քը, գոր ծել 

բա րե խիղճ և  ող ջա մի տ: Աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի չա րա շա հումն  ար գել վում է:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի «Աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը» վեր տա-

ռու թյամբ գլխում (15-րդ գ լուխ) ընդ հան րա պես և մաս նա վո րա պես աշ խա տո ղի նա խա-

ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման հիմ քը կա նո նա կար գող հոդ վա-

ծում (112-րդ հոդ ված) նա խա տես ված են աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին 

ծա նուց ման ժամկ  ետ ներ, ո րոնց նպա տակն է հա վա սա րա պես պաշտ պա նել ինչ պես աշ-

խա տո ղի, այն պես էլ գոր ծա տո ւի շա հե րը: Որ պես այդ պի սի ընդ հան րա կան շա հեր աշ խա-

տո ղի հա մար դի տարկ վում է նրա ի րա վուն քը՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու 

դեպ քում ի րաց նե լու իր հե տա գա կեն սա գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյու նը (դա դա րեց նե լու 

աշ խա տան քը, ընտ րե լու այլ աշ խա տանք, զբաղ վե լու այլ գոր ծու նեու թյամբ և  այլն), իսկ 

գոր ծա տո ւի հա մար՝ իր հե տա գա բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո րե լու հնա րա-

վո րու թյու նը (նոր աշ խա տող ընտ րե լու ի րա վունք, մի նչ նոր աշ խա տող ընտ րե լը տվյ ալ 

աշ խա տան քի կա տա րում պա հան ջե լու ի րա վունք և  այլն): 

Այս պի սով, օ րենսդ րի կող մի ց ժամկ  ետ նե րի սահ մա նումն  ուղղ ված է աշ խա տան քա-

յին պայ մա նագ րի կող մե  րի շա հե րի հա վա սա րակշռ մա նը և դ րա նից բխող պար տա կա-

նու թյուն նե րի կա տար մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման 

մա սին աշ խա տո ղի` գոր ծա տո ւին առն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ ծա նու ցե լու պար տա կա նու-

թյունն ինք նան պա տակ չէ, այն մի տ ված է ա պա հո վե լու գոր ծա տո ւի մոտ աշ խա տան քա-

յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյունն ու ո րո շա կիու թյու նը՝ կապ ված ա ռա ջա-

ցող թա փուր հաս տի քը հնա րա վո րինս ա րագ հա մալ րե լու, աշ խա տան քա յին բնա կա նոն 

ըն թացքն ա րագ վե րա կանգ նե լու հետ: 

Ընդ ո րում, օ րենս դի րը ՀՀ աշ խա տա քա յին օ րենսգք րի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով 

ի րա վունք է վե րա պա հել աշ խա տո ղին հետ վերց նե լու աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի 

լուծ ման մա սին ծա նու ցու մը` այն ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո ե րեք աշ խա տան քա յին 

օր վա ըն թաց քում՝ մի և նույն ժա մա նակ գոր ծա տո ւի հա մար սահ մա նե լով պար տա կա նու-

թյուն` դի մու մի ն ըն թացք չտա լու և  աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նա կե լու: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում 

կող մե  րի շա հե րի հա վա սակշռ ման ա պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված` 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մա սե րը անհ րա ժեշտ 

է մե կ նա բա նել հա մակ ցու թյան մե ջ և  ոչ թե ա ռան ձին վերց ված: Այ սինքն՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով 
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ամ րագր ված աշ խա տո ղի ի րա վուն քի ի րա ցու մը փոխ կա պակց ված է նրա` ՀՀ աշ խա տան-

քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված պա հան ջի պահ պան մա նը: 

Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, երբ աշ խա տո ղը աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման 

մա սին իր դի մու մով չի պահ պա նել առն վազն ե րե սուն օր ա ռաջ ծա նու ցե լու ժամկ  ե տը, 

նա չի կա րող օգտ վել նաև ե ռօր յա ժամկ  ե տում իր դի մու մը հետ վերց նե լու ի րա վուն քից: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ-

ման մա սին ծա նու ցու մը ներ կա յաց նե լու օր վա նից հե տո ե ռօր յա ժամկ  ե տում հետ վերց նե-

լու աշ խա տո ղի ի րա վուն քը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ աշ խա տո ղը պահ պա նել է 

աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու ծա նուց ման ե րե սուն օր վա ժամկ  ե տը, իսկ բո-

լոր այն դեպ քե րում, երբ ծա նուց ման մե ջ աշ խա տո ղի կող մի ց նշվել է աշ խա տան քա յին 

պայ մա նա գի րը լու ծե լու կոնկ րետ ժամկ  ետ, ո րը չի գե րա զան ցում ե րես նօր յա ժամկ  ե տը, 

գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու ծա նուց ման մե ջ 

նշված ժամկ  ե տում: Միա ժա մա նակ այն դեպ քում, երբ աշ խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան-

քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման ծա նուց ման մե ջ նշվել է կոնկ րետ ժամկ  ետ՝ չպահ պա նե լով 

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված` ծա նուց ման 

ե րես նօր յա ժամկ  ե տը, գոր ծա տուն ի րա վունք ու նի նաև աշ խա տո ղի կող մի ց նշված ժամ-

կե տում չլու ծե լու աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Այս դեպ քում աշ խա տողն ի րա վունք 

չու նի դա դա րեց նե լու աշ խա տան քը՝ մի նչև ծա նուց ման ե րես նօր յա ժամկ  ե տի լրա նա լը: 

Սույն հետ ևու թյու նը հիմն  ված է ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի ի րա վա կար գա վոր ման վրա, ըստ ո րի՝ ծա նուց ման ե րե սուն օր վա ժամկ  ե տը լրա-

նա լուց հե տո աշ խա տողն ի րա վունք ու նի դա դա րեց նե լու աշ խա տան քը, իսկ գոր ծա տուն 

պար տա վոր է ձևա կեր պել աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու մը և  աշ խա տո ղի հետ 

կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցի բա վա րար ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, 

որ Գոր ծա տուն, խախ տե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա-

սը, աշ խա տո ղին ա զա տել է՝ հնա րա վո րու թյուն չըն ձե ռե լով նրան ի րա կա նաց նե լու նշված 

հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ի րեն վե րա պահ ված ի րա վունք նե րը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի 14.11.2014 

թվա կա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ տվյ ալ դեպ քում 

թեև Գե ղամ Գալստ յա նի կող մի ց 20.06.2014 թվա կա նին ներ կա յաց ված դի մումն  իր բո-

վան դա կու թյան մե ջ չի պա րու նա կել «հետ վե րա դարձ նել» եզ րույ թը, այ դու հան դերձ ո րո-

շա կիո րեն բո վան դա կել է դի մու մա տո ւի կամ քը` դի մու մի ն «ըն թացք չտա լու» խնդրան-

քի վե րա բեր յալ: Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա մա ձայն վե լով Դա տա րա նի 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հետ, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նը կա յաց րել է օ րի նա-

կան, հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված վճիռ: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նին հաս ցեագր-

ված 17.06.2014 թվա կա նի դի մու մով Ըն կե րու թյան «Հ րազ դան» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա-

րիչ Գե ղամ Գալստ յա նը խնդրել է ի րեն ա զա տել աշ խա տան քից իր դի մու մի  հա մա ձայն 

և վեր ջին աշ խա տան քա յին օ րը հա մա րել 17.06.2014 թվա կա նը: Ըն կե րու թյան գլխա վոր 

տնօ րե նի 17.06.2014 թվա կա նի հրա մա նով «Հ րազ դան» մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ Գե ղամ 

Գալստ յա նը 18.06.2014 թվա կա նից, իր ցան կու թյամբ ա զատ վել է աշ խա տան քից` հա մա-

ձայն ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի:

Հե տա գա յում, Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նին հաս ցեագր ված 20.06.2014 թվա կա-

նի դի մու մով Գե ղամ Գալստ յա նը խնդրել է 17.06.2014 թվա կա նի աշ խա տան քից ա զա-

տե լու մա սին իր դի մու մի ն ըն թացք չտալ: Նշ ված դի մու մը Ըն կե րու թյու նում մուտք է ե ղել 

23.06.2014 թվա կա նին: Ըն կե րու թյան գլխա վոր տնօ րե նի 25.06.2014 թվա կա նի գրու թյամբ 

Գե ղամ Գալստ յա նին հայտն վել է, որ աշ խա տան քից ա զատ ման մա սին դի մու մում վեր ջինս 

խնդրել է վեր ջին աշ խա տան քա յին օր հա մա րել 17.06.2014 թվա կա նը, որն էլ հիմք է հան-

դի սա ցել աշ խա տան քից ա զատ ման հրա մա նի հա մար: Դ րա նից ել նե լով էլ՝ աշ խա տան քից 

ա զատ ման մա սին դի մու մի ն ըն թացք չտա լու մա սին դի մու մը թողն վել է ան հետ ևանք: 
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Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը և սույն գոր ծի փաս տե րը հա մադ րե լով` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով հայց վոր Գե ղամ Գալստ յա նը, ի րաց նե լով ՀՀ աշ-

խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ի րեն վե րա պահ ված ի րա վուն քը, 

17.06.2014 թվա կա նի դի մու մով խնդրել է ի րեն ա զա տել աշ խա տան քից` վեր ջին աշ խա-

տան քա յին օ րը հա մա րե լով 17.06.2014 թվա կա նը: Այ սինքն՝ Ըն կե րու թյան «Հ րազ դան» 

մաս նաճ յու ղի կա ռա վա րիչ Գե ղամ Գալստ յանն իր աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ-

ման ծա նուց ման դի մու մով նշել է աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման հստակ օր՝ 

չպահ պա նե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման-

ված աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման մա սին ծա նուց ման ե րես նօր յա ժամկ  ե տը: 

Գոր ծա տու Ըն կե րու թյու նը, ի րա վունք ու նե նա լով լու ծե լու աշ խա տան քա յին պայ մա նա-

գի րը աշ խա տո ղի կող մի ց նշված ժամկ  ե տում, 17.06.2014 թվա կա նի հրա մա նով Գե ղամ 

Գալստ յա նին ա զա տել է աշ խա տան քից:

Վե րո շա րադր յալ վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով սույն գոր ծի փաս-

տե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լով աշ-

խա տո ղի ծա նուց ման մե ջ նշված ժամկ  ե տում՝ գոր ծա տուն թույլ չի տվել աշ խա տան քա յին 

օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րի խախ տում, իսկ դի մու մը «հետ վերց նե լու» կամ դրան «ըն-

թացք չտա լու» վե րա բեր յալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 

ե ռօր յա ժամկ  ե տում աշ խա տո ղի կող մի ց աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման դի մու-

մի ն ըն թացք չտա լու վե րա բեր յալ դի մում տա լու փաս տը սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 

էա կան նշա նա կու թյուն չու նեն, քա նի որ սույն գոր ծով Գե ղամ Գալստ յա նի կող մի ց ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա հան ջը չպահ պան վե լու պայ-

ման նե րում ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը կի րա ռե լի չէ: 

Ինչ վե րա բե րում է վճռա բեկ բո ղո քում նշված այն փաս տար կին, որ Գե ղամ Գալստ յա-

նի կող մի ց աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն ըն թացք չտա լու դի մու մը ներ կա յաց վել է 

աշ խա տան քից ա զատ ման դի մու մի ն հա ջոր դող 6-րդ  օ րը` 23.06.2014 թվա կա նին`չպահ պա-

նե լով օ րեն քով սահ ման ված ե ռօր յա ժամկ  ե տը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

սույն գոր ծով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը կի րա ռե լի չլի նե լու 

պայ ման նե րում այդ հան գա ման քը ևս գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն չու նի: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայցն ամ բող ջու թյամբ 

են թա կա էր մե րժ ման, մի նչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, սխալ մե կ նա բա նե լով ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծը, սխալ եզ րա հանգ ման են ե կել գոր ծի ել քի 

վե րա բեր յալ:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս-

խա նու մ նշված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի 

ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան-

դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում 
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նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70--րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քի բա վա րար ման արդ յուն քում 

ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը են թա կա է փո փոխ ման, իսկ Գե ղամ Գալստ-

յա նի հայ ցը՝ մե րժ ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, գտնում է, որ Գե ղամ Գալստ յա նից 

հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 34.960 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո-

ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի և 160.433 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա-

բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 06.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ Գե ղամ Գալստ յա նի հայցն ընդ-

դեմ §Ա ռէկ սիմ բանկ- Գազպ րոմ բան կի խումբ¦ ՓԲԸ-ի՝ 17.06.2014 թվա կա նի թիվ Կ/13-ֆ603 

հրա մանն ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և հար կա դիր 

պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը բռնա գան-

ձե լու պա հանջ նե րի մա սին, մե ր ժել: 

2. Գե ղամ Գալստ յա նից հօ գուտ §Ա ռէկ սիմ բանկ- Գազպ րոմ բան կի խումբ¦ ՓԲԸ-ի 

բռնա գան ձել 34.960 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված 

պե տա կան տուրք և 160.433 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար-

ված պե տա կան տուրք: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1896/02/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1896/02/13

Նախագահող դատավոր`  Ա. Պետրոսյան

Դատավորներ`  Ա. Խառատյան

 Կ. Չիլինգարյան

  

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 

 նախագահու թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

  մասնակցու թյամբ դատավորներ Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

  Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սումն  ա սիր ման 

կենտ րոն» ՓԲԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ Մա նե Կա րա պետ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն-

նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Կա րի-

նե Տի տան յա նի ընդ դեմ Հան րա յին հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դի (այ սու հետ` 

Խոր հուրդ) և « Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սումն  ա սիր ման կենտ րոն» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն)` ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու, ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել 

պար տադ րե լու և գու մար բռնա գան ձե 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` Կա րի նե Տի տան յա նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյան գոր ծա-

դիր մարմն  ի ղե կա վա րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու մա սով ան վա վեր ճա նա չել 

Խորհր դի 16.07.2013 թվա կա նի թիվ 29-Լ ո րո շու մը, վե րա կանգ նել նախ կին աշ խա տան-

քում, Ըն կե րու թյա նը պար տադ րել կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ, սահ ման ված կար գով 

լրաց նել աշ խա տան քա յին գրքույ կը և հանձ նել ի րեն, բռնա գան ձել հար կա դիր պա րա-

պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը` սկսած 16.07.2013 

թվա կա նից, ինչ պես նաև վճար ման են թա կա գու մա րի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 411-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան վճար ման են թա կա տո կոս նե րը:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-
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թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ա փին յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 21.08.2014 թվա կա նի 

վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` վճռվել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Կա րի-

նե Տի տան յա նի բռնա գան ձել 1.218.316 ՀՀ դրամ` որ պես վերջ նա հաշ վար կի գու մար` այդ 

գու մա րը Դա տա րա նի դե պո զիտ հաշ վից փո խան ցե լով Կա րի նե Տի տան յա նին, ան վա վեր 

ճա նա չել Խորհր դի 16.07.2013 թվա կա նի թիվ 29-Լ ո րո շու մը և Կա րի նե Տի տան յա նին վե-

րա կանգ նել իր նախ կին աշ խա տան քում` Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ տո նում, Ըն կե րու-

թյու նից հօ գուտ Կա րի նե Տի տան յա նի բռնա գան ձել հար կա դիր պա րա պուր դի հա մար մի -

ջին աշ խա տա վար ձը` սկսած 16.07.2013 թվա կա նից, ինչ պես նաև 70.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու թյան գու մար. հայ ցը` մն ա ցած մա սով, մե րժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա րի նե Տի տան յա նի ներ կա յա ցուց չի և Ըն կե րու թյան ներ-

կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը մե րժ վել են, և Դա տա րա նի 21.08.2014 թվա կա նի վճի-

ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կա րի նե Տի տան յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 

4-րդ կե տը, 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տը և « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու -

թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Խոր հուր դը, որ պես Ըն կե րու թյան բաժ նե տե-

րե րի ընդ հա նուր ժո ղով, ի րա վունք ու նի ցան կա ցած պա հին լու ծե լու ի րա վա բա նա կան 

ան ձի գոր ծա դիր մարմն  ի ղե կա վա րի հետ կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը: Ընդ 

ո րում, այդ դեպ քում օ րենս դի րը չի նա խա տե սում աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լու ծու-

մը հիմն  ա վո րե լու որ ևէ պա հանջ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ինչ պես ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիր-

քը, այն պես էլ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը հնա րա վոր են հա մա րում ա ռան ձին աշ-

խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րումն այլ ի րա վա կան ակ տե րով:

Սույն վճռա բեկ բո ղո քի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց կա յաց վե լիք ո րո-

շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա-

մար, քա նի որ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խնդիր:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն բե կա նել 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` հայ ցը մե ր ժել:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Ան կախ գոր ծա տու ըն կե րու թյան կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևից և գոր ծու նեու թյան 

բնույ թից` ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված նոր մե  րը, այդ թվում նաև` 

աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի դա դա րու մը կար գա վո րող դրույթ նե րը 

են թա կա են պար տա դիր կի րառ ման և կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-

րած քում:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս գիրքն աշ խա տո ղին աշ խա տան քից ա զա տե լու ո րո շա կի, 

խստո րեն կա նո նա կարգ ված ըն թա ցա կարգ է նա խա տե սում, մինչ դեռ տվյ ալ դեպ քում գոր-

ծա տուն չի կա տա րել իր առջև դրված պար տա կա նու թյու նը և  աշ խա տան քա յին պայ մա-

նա գի րը լու ծել է ա ռանց աշ խա տո ղին այդ կար գա վի ճա կում պա հե լու այլ` հնա րա վո րինս 

հա մար ժեք հնա րա վո րու թյան ըն ձեռ ման, ա ռանց ծա նուց ման, ա ռանց ՀՀ աշ խա տան քա յին 

օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված որ ևէ հիմ քի վկա յա կոչ ման, որ պի սի գոր ծե լա կերպն ուղ-

ղա կիո րեն հա կա սում է ՀՀ օ րենսդ րու թյա նը և մի  ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րին:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր տե ղե կատ վու թյան և գ րահ րա տա րակ չու թյան վար-

չու թյան պե տի 08.06.1999 թվա կա նի թիվ 28 հրա մա նով Կա րի նե Տի տան յա նը 07.06.1999 

թվա կա նից նշա նակ վել է Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 9).

2) ՀՀ կա ռա վա րու թյան 06.11.2003 թվա կա նի «« Հա սա րա րա կան կար ծի քի ու սումն  ա-

սիր ման կենտ րոն» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի կա ռա վար ման 

լիա զո րու թյուն նե րը Հան րա յին հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դին վե րա պա հե լու 

մա սին» թիվ 1401-Ն ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 

բաժ նե տոմ սե րի կա ռա վար ման լիա զո րու թյուն նե րը վե րա պահ վել են Խորհր դին (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 13).

3) Խորհր դի 15.01.2004 թվա կա նի թիվ 1-Ա ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Ըն կե րու թյան 

կա նո նադ րու թյու նը (այ սու հետ` Կա նո նադ րու թյուն)` նոր խմբագ րու թյամբ (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 11, 12).

4) Կա նո նադ րու թյան 8.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա-

նուր ժո ղովն  Ըն կե րու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մար մի նն է: ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

06.11.2003 թվա կա նի «« Հա սա րա րա կան կար ծի քի ու սումն  ա սիր ման կենտ րոն» փակ բաժ-

նե տի րա կան ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի կա ռա վար ման լիա զո րու թյուն նե րը Հան րա յին 

հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դին վե րա պա հե լու մա սին» թիվ 1401-Ն ո րոշ մամբ 

Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի ի րա վա սու թյուն ներն ի րա կա նաց նում է 

Խոր հուր դը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-48).

5) Կա նո նադ րու թյան 8.2-րդ կե տի 11-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բաժ նե-

տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի ի րա վա սու թյանն է պատ կա նում Ըն կե րու թյան տնօ րե նի նշա նա-

կու մը, նրա լիա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամկ  ետ դա դա րե ցու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-48).

6) Խորհր դի 15.01.2004 թվա կա նի թիվ 1-Ա ո րոշ մամբ Կա րի նե Տի տան յա նը վե րան շա-

նակ վել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11, 12).

7) Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը 16.07.2013 թվա կա նին ո րո շում 

է կա յաց րել 16.07.2013 թվա կա նից Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի ղե կա վար (տնօ րեն) 

Կա րի նե Տի տան յա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու և ն րա հետ կնքված աշ խա տան-

քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16-18, 23, 24).

8) Կա րի նե Տի տան յա նին վճար ման են թա կա վերջ նա հաշ վար կի գու մա րը՝ 1.218.316 

ՀՀ դրա մի չա փով, Ըն կե րու թյան կող մի ց 25.11.2013 թվա կա նի թիվ 900013298014 վճար-

ման հանձ նա րա րագ րով փո խանց վել է Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 

շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի դե պո զիտ հաշ վին (հա տոր 2-րդ, 

գ.թ. 22-23, 28):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քու մ բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու  մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նե նալ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի մի ա տե սակ կի րա ռու  թյան հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 

4-րդ կե տը, 115-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 3-րդ  են թա կե տը և « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու -

թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը խախ տե լու  հետ ևան քով առ կա է 

ա ռեր ևու յթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու  թյու  նը 

հիմն  ա վոր վու մ է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:
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Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րու մն  ե րին.

- ինչ պի սի՞ ի րա վա կան կար գա վի ճակ ու  նի բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյան տնօ րե նը,

- արդ յո՞ք ի րա վա չափ է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու  թյան մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի 

(ըն կե րու  թյան տնօ րե նի, գլխա վոր տնօ րե նի) լիա զո րու  թյու ն նե րը բաժ նե տի րա կան ըն կե-

րու  թյան ընդ հա նու ր ժո ղո վի կող մի ց ցան կա ցած ժա մա նակ վա ղա ժամկ  ետ դա դա րեց նե լը:

1) ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ խա տան քա յին 

հա րա բե րու թյուն նե րը աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան վրա 

հիմն  ված հա րա բե րու թյուն ներն են, ըստ ո րի` աշ խա տողն ան ձամբ, ո րո շա կի վար ձատ-

րու թյամբ կա տա րում է աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ ներ (ո րո շա կի մաս նա գի տու թյամբ, 

ո րա կա վոր մամբ կամ պաշ տո նում աշ խա տանք)` են թարկ վե լով ներ քին կար գա պա հա-

կան կա նոն նե րին, իսկ գոր ծա տուն ա պա հո վում է աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ, 

աշ խա տան քա յին ի րա վուն քի նոր մե ր պա րու նա կող այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-

տե րով, կո լեկ տիվ և  աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված աշ խա տան քի 

պայ ման ներ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տո ղը 

նույն օ րենսգր քով սահ ման ված տա րի քի հա սած գոր ծու նակ քա ղա քա ցին է, որն աշ խա-

տան քա յին պայ մա նագ րի հի ման վրա գոր ծա տո ւի օգ տին կա տա րում է ո րո շա կի աշ խա-

տանք` ըստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյան, ո րա կա վոր ման կամ պաշ տո նի:

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ աշ խա տո ղը գոր ծու նակ ֆի զի կա կան անձ է, որն ան ձամբ, ո րո շա-

կի վար ձատ րու թյան դի մաց կա տա րում է աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ ներ՝ աշ խա-

տանք ըստ ո րո շա կի մաս նա գի տու թյան, ո րա կա վոր ման կամ պաշ տո նի:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան-

քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռան ձին բնա գա վառ նե րի կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը կա րող են սահ ման վել օ րեն քով:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նեու թյան ղե կա վա րումն  ի րա կա նաց վում 

է ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի` մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի կամ ըն կե րու թյան 

մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի և  ըն կե րու թյան կո լե գիալ գոր ծա դիր մարմն  ի կող մի ց: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի ի րա վա սու թյանն 

են պատ կա նում Ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ գոր ծու նեու թյան կա ռա վար ման բո լոր հար ցե րը, 

բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քով և կա նո նադ րու թյամբ ժո ղո վի և խորհր դի բա ցա ռիկ ի րա-

վա սու թյուն հան դի սա ցող հար ցե րի:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան տնօ րե նը (գլխա վոր տնօ րե նը)`

ա) տնօ րի նում է ըն կե րու թյան գույ քը, այդ թվում` ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը, գոր-

ծարք ներ է կնքում ըն կե րու թյան ա նու նից.

բ) ներ կա յաց նում է ըն կե րու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և  ար տա սահ-

մա նում.

գ) գոր ծում է ա ռանց լիա զո րագ րի.

դ) տա լիս է լիա զո րագ րեր.

ե) սահ ման ված կար գով կնքում է պայ մա նագ րեր, այդ թվում` աշ խա տան քա յին.

զ) բան կե րում բա ցում է ըն կե րու թյան հաշ վար կա յին (այդ թվում` ար տար ժու թա յին) 

և  այլ հա շիվն  եր.

է) խորհր դի հաս տատ մանն է ներ կա յաց նում ըն կե րու թյան աշ խա տան քա յին ներ քին 

կա նո նա կար գը, ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի կա նո նա կար գե րը, ըն կե րու թյան 

վար չա կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, հաս տի քա ցու ցա կը.

ը) ի րա կա նաց նում է ըն կե րու թյան կող մի ց տե ղա բաշխ ված բաժ նե տոմ սե րի ձեռք բե-

րու մը կամ հետգ նու մը, ե թե ժո ղո վի ո րոշ մամբ կամ կա նո նադ րու թյամբ այդ լիա զո րու-

թյու նը տրված է գոր ծա դիր մարմն  ին.
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թ) իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում ար ձա կում է հրա ման ներ, հրա հանգ ներ, տա-

լիս է կա տար ման հա մար պար տա դիր ցու ցումն  եր և վե րահս կում դրանց կա տա րու մը.

ժ) սահ ման ված կար գով աշ խա տան քի է ըն դու նում և  աշ խա տան քից ա զա տում Ըն-

կե րու թյան աշ խա տա կից նե րին.

ժա) աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ կի րա ռում է խրա խուս ման և կար գա պա հա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց ներ:

Կա նո նադ րու թյամբ կա րող են սահ ման վել ըն կե րու թյան տնօ րե նի (գլխա վոր տնօ րե-

նի) նաև այլ ի րա վա սու թյուն ներ:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե-

տի հա մա ձայն՝ ժո ղո վի ո րոշ մամբ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի լիա զո րու թյուն նե-

րը պայ մա նագ րով կա րող են տրվել առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյան (կա ռա վա րող 

կազ մա կեր պու թյան) կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ (կա ռա վար չի):

 « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված դրույթ նե րի 

հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րենն ըն կե րու թյան կա ռա վար ման գոր ծա դիր մար-

մի նն է, որն, ի րա կա նաց նե լով կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ, ըն կե րու թյան ա նու նից 

կա տա րում է ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող գոր ծո ղու թյուն ներն  ի րաց նում 

է ըն կե րու թյան՝ որ պես քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նակ ցի ի րա վունք ներն ու 

պար տա կա նու թյուն նե րը, ըն կե րու թյան գույ քը տնօ րի նե լու ի րա վա սու թյու նը, աշ խա տան-

քա յին հա րա բե րու թյուն նե րում ի րա կա նաց նում է գոր ծա տո ւի ի րա վունք ներն ու պար տա-

կա նու թյուն նե րը և  այլն: 

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 

տնօ րե նի (գլխա վոր տնօ րե նի)՝ որ պես ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի ի րա վա կան կար-

գա վի ճակն էա պես տար բեր վում է ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով սահ ման ված՝ աշ-

խա տո ղի՝ ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա կից, ին չը պայ մա նա վոր ված է գոր ծա դիր 

մարմն  ի գոր ծու նեու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյամբ, բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան կա ռա-

վար ման հա մա կար գում վեր ջի նիս դե րով և ն շա նա կու թյամբ:

Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի՝ ՀՀ աշ խա-

տան քա յին օ րենսգր քով սահ ման ված աշ խա տո ղի ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա-

կից տար բեր վե լու վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմ քում ըն կած 

է նաև այն հան գա ման քը, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նը հան դի սա նում է 

ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի ն, իսկ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի՝ նաև առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն (ի րա վա բա նա-

կան անձ) լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը, ո րի հետ ևս  ըն կե րու թյու նը կնքում է պայ մա նա գիր: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-

թյան՝ ի րա վա բա նա կան անձ գոր ծա դիր մար մի նն ի րա կա նաց նում է այն նույն գոր ծա-

ռույթ նե րը, ո րոն ցով օժտ ված է ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մար մի  նը (տնօ րե նը, գլխա-

վոր տնօ րե նը), մի նչ դեռ ի րա վա բա նա կան ան ձի պա րա գա յում ակն հայտ է, որ կող մե  րի 

մի ջև չեն կա րող ծա վալ վել աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ, քա նի որ ըն կե րու թյան 

գոր ծա դիր մար մի ն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձը, ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ-

րու թյան տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն, չի կա րող հա մար վել աշ խա տող:

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ բաժ նե տի-

րա կան ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի  նը ֆի զի կա կան անձ է (տնօ րեն, գլխա վոր տնօ-

րեն), ա պա վեր ջի նիս նկատ մամբ կա րող են գոր ծել ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու-

թյամբ աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ այն պի-

սի դրույթ ներ, ո րոնք չեն հա կա սում ըն կե րու թյան տնօ րե նի՝ որ պես ըն կե րու թյան 

գոր ծա դիր մարմն  ի՝ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վի ճա կի բո վան դա-

կու թյա նը, և չեն կար գա վոր վում « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենս-

գիր քը չի պա րու նա կում բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ղե կա վա րի հետ աշ խա տան քա յին 
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հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման կամ դա դար ման վե րա բեր յալ որ ևէ դրույթ, իսկ բաժ նե-

տի րա կան ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի ձևա վոր ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-

նե րը կար գա վոր վում են « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Մաս նա վո րա պես, « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 67-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի «թ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ ժո ղո վի ի րա վա սու թյանն են պատ կա-

նում ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի (մի անձն յա կամ կո լե գիալ) ձևա վո րու մը, նրա լիա-

զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամկ  ետ դա դա րե ցու մը, ե թե կա նո նադ րու թյամբ այդ ի րա վուն քը 

վե րա պահ ված չէ խորհր դին:

« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի ձևա վո րումն  ու դրանց լիա զո րու թյուն-

նե րի վա ղա ժամկ  ետ դա դա րե ցու մը կա տար վում է ժո ղո վի ո րոշ մամբ, ե թե կա նո նադ-

րու թյամբ այդ հար ցե րը վե րա պահ ված չեն խորհր դի ի րա վա սու թյա նը: (...) Ըն կե րու թյան 

ա նու նից պայ մա նա գի րը ստո րագ րում է խորհր դի նա խա գա հը կամ խորհր դի կող մի ց 

լիա զոր ված այլ անձ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ մի անձն յա գոր ծա դիր մարմ-

նի, կո լե գիալ գոր ծա դիր մարմն  ի ան դամն  ե րի, կա ռա վա րող կազ մա կեր պու թյան կամ 

կա ռա վար չի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են նույն օ րեն քով, 

այլ ի րա վա կան ակ տե րով և Ըն կե րու թյան ու նրան ցից յու րա քանչ յու րի հետ կնքված 

պայ մա նագ րով: Ըն կե րու թյան ա նու նից պայ մա նա գի րը ստո րագ րում է խորհր դի նա խա-

գա հը կամ խորհր դի կող մի ց լիա զոր ված այլ անձ:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 83-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ աշ խա տան-

քա յին պայ մա նա գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա տո ղի և գոր ծա տո ւի մի ջև, ըստ ո րի` 

աշ խա տո ղը պար տա վոր վում է գոր ծա տո ւի հա մար կա տա րել ո րո շա կի մաս նա-

գի տու թյամբ, ո րա կա վոր մամբ աշ խա տանք` պահ պա նե լով աշ խա տա վայ րում սահ-

ման ված աշ խա տան քա յին կար գա պա հու թյու նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է 

աշ խա տո ղին տրա մադ րել պայ մա նագ րով ո րոշ ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա-

րած աշ խա տան քի հա մար պայ մա նա վոր ված աշ խա տա վար ձը և  ա պա հո վել Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ 

պայ մա նագ րով, կող մե  րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ խա տան քա յին պայ ման-

ներ:

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան և վեր ջի նիս 

մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի՝ տնօ րե նի մի ջև կնքված պայ մա նա գի րը իր բնույ թով չի 

հան դի սա նում զուտ ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված՝ աշ խա տան-

քա յին պայ մա նա գիր, քա նի որ այն չի կնքվում ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով նա խա-

տես ված գոր ծա տո ւի և  աշ խա տո ղի մի ջև, սա կայն կա րող է պա րու նա կել նաև աշ խա-

տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րին վե րա բե րող կար գա վո րումն  եր, հաշ վի առ նե լով, որ 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մարմն  ի և  ըն կե րու թյան մի ջև 

հա րա բե րու թյուն նե րում առ կա են նաև աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի տար րեր:

2) « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե-

տի հա մա ձայն՝ ժո ղովն  ի րա վունք ու նի ցան կա ցած ժա մա նակ լու ծել մի անձն յա գոր-

ծա դիր մարմն  ի, կո լե գիալ գոր ծա դիր մարմն  ի ան դամն  ե րի, կա ռա վա րիչ-կազ մա կեր պու-

թյան կամ կա ռա վար չի հետ կնքված պայ մա նագ րե րը, ե թե կա նո նադ րու թյամբ այդ հար ցի 

լու ծու մը վե րա պահ ված չէ խորհր դի ի րա վա սու թյա նը: 

Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո 

անդ րա դառ նա լով « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ կե տի կար գա վո րումն  ե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա-

նագ րել, որ մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի հետ պայ մա նա գի րը ցան կա ցած ժա մա նակ լու-

ծե լու հնա րա վո րու թյու նը ևս պայ մա նա վոր ված է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի 

ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն այս ա ռու մով նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա մա րում ար ձա-
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նագ րել, որ հա մա պա տաս խան ըն կե րու թյան սե փա կա նա տե րը (այդ թվում` ի դեմս ըն-

կե րու թյան խորհր դի և  ընդ հա նուր ժո ղո վի՝ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում) բնա-

կա նա բար պետք է օժտ ված լի նի ո րո շա կի ի րա վա զո րու թյուն նե րով, ո րոնք վեր ջի նիս 

հնա րա վո րու թյուն կտան իր տնտե սա կան գոր ծու նեու թյունն ա ռա վել արդ յու նա վե տո րեն 

ի րա կա նաց նե լու և կոնկ րետ ըն կե րու թյու նում իր ներդ րած գույ քը հնա րա վո րինս ռա ցիո-

նալ օգ տա գոր ծե լու նպա տակ նե րով, իր պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո ինչ պես նշա նա-

կել (ընտ րել) ըն կե րու թյան ղե կա վար, ում կվստահ վի ստեղծ ված ըն կե րու թյան կա ռա-

վա րու մը, ըն կե րու թյան գույ քի ամ բող ջա կա նու թյան և պահ պա նու թյան ա պա հո վու մը, 

այն պես էլ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դա դա րեց նել հա մա պա տաս խան ան ձի հետ ծա-

վալ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ կնքված 

պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու՝ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված հնա րա վո րու թյու նը բխում է բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 

բաժ նե տե րե րի շա հե րից, իսկ պայ մա նա գի րը վա ղա ժամկ  ետ լու ծե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան զար գաց ման 

ռազ մա վա րու թյան և մար տա վա րու թյան փո փո խու թյամբ, կամ ըն կե րու թյան ղե կա վար-

ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, կամ գոր ծու նեու թյան նոր 

ուղ ղու թյուն նե րի ընտ րու թյամբ, կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ըն կե րու թյան, որ պես 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նակ ցի, ի րա վա կան կար գա վի ճա կի 

և գույ քա յին դրու թյան փո փո խու թյամբ, ինչ պես նաև այլ պատ ճառ նե րով, ո րոնց սպա ռիչ 

և  ամ բող ջա կան ցան կը հնա րա վոր չէ նա խա պես սահ մա նել: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տում ամ րագր ված «ցան-

կա ցած ժա մա նակ» ձևա կեր պու  մը, ո րը են թադ րում է այդ պի սի անհ րա ժեշ տու թյան ա ռա-

ջաց ման դեպ քում յու րա քանչ յուր պա հի ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ պայ մա նա գի րը լու-

ծե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյուն, ըստ էու թյան, բխում է շու կա յա կան տնտե սու թյան 

պա հանջ նե րից` հաշ վի առ նե լով բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի տնտե սա կան գոր-

ծու նեու թյան ա զա տու թյու նը և  ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ պայ-

մա նա գի րը լու ծե լու վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան մարմն  ի ո րո շու մը կա րող է չպա րու-

նա կել այդ պի սի ո րոշ ման որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյուն, ին չը ևս բ խում է տնտե սա կան 

գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյան և տն տե սա կան մրցակ ցու թյան սկզբուն քից, հաշ վի առ-

նե լով, որ այդ պի սի ո րո շում կա յանց նե լու դրդա պատ ճառ նե րը կա րող են կապ ված լի նել 

օ րի նակ, առևտ րա յին գաղտ նի քի, կամ նոու-հաո ւի (know-how) հետ և  այլն:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետև յա լը.

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 13.05.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-753 ո րոշ մամբ 

նշել է, որ ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քը, ի թիվս այ լոց, պա հան ջում է նաև ի րա վա-

կան օ րեն քի առ կա յու թյուն: Վեր ջինս պետք է լի նի բա վա կա նա չափ մատ չե լի՝ ի րա վուն քի 

սուբ յեկտ նե րը պետք է հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րում հնա րա վո րու թյուն ու նե-

նան կողմն  ո րոշ վե լու՝ թե տվյ ալ դեպ քում ինչ ի րա վա կան նոր մե ր են կի րառ վում: Նոր-

մը չի կա րող հա մար վել «օ րենք», ե թե այն ձևա կերպ ված չէ բա վա րար ճշգրտու թյամբ, 

ո րը թույլ կտա ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան ձանց դրան հա մա պա տաս խա նեց նել 

ի րենց վար քա գի ծը. նրանք պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան կան խա տե սել այն հետ-

ևանք նե րը, ո րոնք կա րող է ա ռա ջաց նել տվյ ալ գոր ծո ղու թյու նը: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի 

ներ քո անդ րա դառ նա լով « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ կե տում ամ րագր ված դրույ թին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն 

ձևա կերպ ված է բա վա րար ճշգրտու թյամբ, և թույլ է տա լիս կան խա տե սել, որ բաժ նե տի-

րա կան ըն կե րու թյան ֆի զի կա կան անձ գոր ծա դիր մարմն  ի հետ կնքված պայ մա նա գի րը, 

բա ցի ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի, կա րող է նաև լուծ վել 

ցան կա ցած պա հի՝ ան կախ այդ դեպ քե րի առ կա յու թյան: 
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Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա-

րու թյանն ա ռըն թեր տե ղե կատ վու թյան և գ րահ րա տա րակ չու թյան վար չու թյան պե տի 

08.06.1999 թվա կա նի թիվ 28 հրա մա նով Կա րի նե Տի տան յա նը 07.06.1999 թվա կա նից 

նշա նակ վել է Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար: Խորհր դի 15.01.2004 

թվա կա նի թիվ 1-Ա ո րոշ մամբ Կա րի նե Տի տան յա նը վե րան շա նակ վել է Ըն կե րու թյան տնօ-

րեն: Կա նո նադ րու թյան 8.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա-

նուր ժո ղովն  Ըն կե րու թյան կա ռա վար ման բարձ րա գույն մար մի նն է, իսկ 8.2-րդ կե տի 

11-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի ի րա վա-

սու թյանն է պատ կա նում Ըն կե րու թյան տնօ րե նի նշա նա կու մը, նրա լիա զո րու թյուն նե րի 

վա ղա ժամկ  ետ դա դա րե ցու մը: 

Ըն կե րու թյան բաժ նե տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը, օգտ վե լով « Բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով ի րեն վե րա պահ-

ված` մի անձն յա գոր ծա դիր մարմն  ի հետ կնքված պայ մա նա գի րը ցան կա ցած ժա-

մա նակ լու ծե լու ի րա վուն քից, 16.07.2013 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց րել 16.07.2013 

թվա կա նից Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի ղե կա վար Կա րի նե Տի տան յա նի լիա զո-

րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու և ն րա հետ կնքված «աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը» 

լու ծե լու մա սին:

Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ կող մե  րի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու-

թյուն ներն աշ խա տան քա յին բնույ թի են, հետ ևա բար կող մե  րի մի ջև այդ ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն նե րը կա րող են դա դա րել բա ցա ռա պես ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով 

սահ ման ված հիմ քե րով` հաշ վի առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի բա ցա ռու թյուն-

նե րը, ինչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով այն, որ Ըն կե րու թյունն իր գոր ծու նեու թյու նը չի 

ծա վա լում այն պի սի բնա գա վա ռում, ո րի մա սով օ րեն քով սահ ման ված է աշ խա տան քա-

յին հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն, գտել է, որ փակ բաժ-

նե տի րա կան ըն կե րու թյան կազ մա կեր պաի րա վա կան ձև  ու նե նա լը դեռևս բա վա րար չէ 

նման ըն կե րու թյան հետ ծա գած աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սը կի րա ռե լու հա մար: Միա ժա մա-

նակ պատ ճա ռա բա նե լով, որ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն 

աշ խա տան քա յին բնույ թի հա րա բե րու թյուն ներ չի կար գա վո րում, և նույն օ րեն քի 88-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ կե տում նշված ի րա վուն քը չի կա րող ի րա կա նաց վել բա ցար ձակ կեր պով, 

քա նի որ այդ ի րա վա նոր մով աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի դա դար ման 

կարգ սահ ման ված չէ, և գտ նե լով, որ «ցան կա ցած ժա մա նակ» եզ րույ թը վե րա բե րում 

է ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կին և  ոչ թե ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հիմ քե-

րին, հետ ևա բար, թույ լատ րե լի չէ գոր ծա տո ւի այն պի սի վար քա գի ծը, ո րի ի րա կա նաց ման 

արդ յուն քում ան հար կի սահ մա նա փակ վում են աշ խա տո ղի աշ խա տան քա յին ի րա վունք-

նե րը և չ կան ե րաշ խիք ներ այդ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար, Դա տա րա նը 

հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րել է, ան վա վեր է ճա նա չել Խորհր դի 16.07.2013 թվա կա նի 

թիվ 29-Լ ո րո շու մը՝ Կա րի նե Տի տան յա նին վե րա կանգ նե լով Ըն կե րու թյան տնօ րե նի պաշ-

տո նում: Դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ վճռել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Կա րի նե Տի տան յա-

նի բռնա գան ձել 1.218.316 ՀՀ դրամ՝ որ պես վերջ նա հաշ վար կի գու մար, ինչ պես նաև 

16.07.2013 թվա կա նից հար կա դիր պա րա պու դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 

հաշ վարկ վող մի  ջին աշ խա տա վար ձի գու մա րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ գոր ծա տուն չպետք է ան հար կի 

սահ մա նա փա կի աշ խա տո ղի աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը, ան կախ նրա նից, թե վեր-

ջինս ինչ պի սի պաշ տոն է զբա ղեց նում, իսկ Ըն կե րու թյու նը ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող 

է լու ծել տնօ րե նի հետ կնքված աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը, սա կայն մի այն ՀՀ աշ-

խա տան քա յին օ րենսգր քով և ՀՀ օ րենսդ րու թյան մաս կազ մող մի  ջազ գա յին ի րա վա կան 

ակ տե րով ու պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յու թյան դեպ-

քում, գտել է, որ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 

5-րդ կե տը որ պես ցան կա ցած ժա մա նակ ա ռանց որ ևէ փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քի 
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աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը լու ծե լու գոր ծա տո ւի բա ցար ձակ ի րա վունք դի տար կե լու 

դեպ քում կխախտ վեն աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյան, աշ խա տող-

նե րի ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյան ու այլ սկզբունք նե րը, 

ուս տի և վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժել է և Դա տա րա նի վճի ռը թո ղել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Մինչ դեռ վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում անդ րա-

դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը դրանք գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ սույն ո րոշ մամբ ար դեն իսկ հիմն  ա-

վո րել է, որ օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ 

ցան կա ցած ժա մա նակ պայ մա նա գի րը լու ծե լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը բխում է 

տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյան և տն տե սա կան մրցակ ցու թյան սկզբուն քից, 

ինչ պես նաև ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հան ջից:

Ինչ վե րա բե րում է աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյան, աշ խա-

տող նե րի ի րա վունք նե րի և հ նա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րու թյան ու այլ սկզբունք նե րը 

խախտ վե լու վե րա բեր յալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րին, ա պա Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի ի րա-

վա կան կար գա վի ճա կի և  աշ խա տո ղի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի էա կան տար բե րու-

թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ տվյ ալ դեպ քում բա ցա կա յում են ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ-

րու թյամբ սահ ման ված դա սա կան «գոր ծա տու»-«աշ խա տող» հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ըստ այդմ, բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի և  ըն կե րու թյան մի ջև հա րա բե-

րու թյուն նե րը չեն կա րող դի տարկ վել որ պես զուտ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ, 

ո րոնք սահ ման ված են ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ: Հետ ևա բար բաժ նե տի րա-

կան ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ կնքված պայ մա նագ րի լու ծու մը, պայ մա նա վոր ված լի նե-

լով բաժ նե տե րե րի ի րա վունք նե րով և շա հե րով, ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով սահ-

ման ված՝ գոր ծա տո ւի նա խա ձեռ նու թյամբ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման՝ 

օ րեն քով նա խա տես ված որ ևէ հիմք կա րող է և չ պա րու նա կել: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով ամ րագր ված դրույ թը ձևա կերպ ված է 

այն պի սի բա վա րար ճշգրտու թյամբ, ո րը թույլ է տա լիս ան ձանց դրան հա մա պա տաս խա-

նեց նե լու ի րենց վար քա գի ծը, այն է՝ յու րա քանչ յուր ոք հնա րա վո րու թյուն ու նի կան խա-

տե սել այն հետ ևանք նե րը, ո րոնք կա րող է ա ռա ջաց նել տվյ ալ գոր ծո ղու թյու նը: Այլ կերպ 

ա սած՝ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան հետ կնքե լով պայ մա նա գիր, տնօ րե նը կա րող է և 

պետք է կան խա տե սի ըն կե րու թյան կող մի ց ցան կա ցած ժա մա նակ պայ մա նագ րի վա ղա-

ժամկ  ետ դա դա րեց ման հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը: Հետ ևա բար տվյ ալ դեպ քում 

պետք է գոր ծի այն կան խա վար կա ծը, որ ստանձ նե լով ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մարմն  ի 

պաշ տո նը, ֆի զի կա կան անձ տնօ րենն ար դեն իսկ տա լիս է իր հա մա ձայ նու թյունն իր հետ 

կնքված պայ մա նա գի րը ցան կա ցած պա հի լու ծե լու վե րա բեր յալ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա-

րան նե րը, նույ նաց նե լով ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր վող հա րա-

բե րու թյուն նե րը և բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ո լոր տում ծա-

վալ վող հա րա բե րու թյուն նե րը, ոչ ճիշտ եզ րա հանգ ման են ե կել գոր ծի լուծ ման հա մար 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ուս տի « Բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի խախտ ման վե րա բեր-

յալ փաս տարկ նե րի մա սով վճռա բեկ բո ղո քը հիմն  ա վոր է:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր 

մարմն  ի ղե կա վա րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու մա սով Խորհր դի 16.07.2013 թվա-

կա նի թիվ 29-Լ ո րո շու մը են թա կա չէր ան վա վեր ճա նաչ ման, ուս տի Կա րի նե Տի տան յա նի 

հայցն` այդ պա հան ջի մա սով, են թա կա էր մե րժ ման: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ Կա րի նե Տի տան յա նի հայ ցը են թա կա էր մե րժ ման նաև նախ կին աշ խա-

տան քում վե րա կանգ նե լու, հար կա դիր պա րա պուր դի ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա-

մար մի  ջին աշ խա տա վար ձը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սով, նկա տի ու նե նա լով, որ 
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նշված պա հանջ ներն ա ծանց յալ պա հանջ ներ են, ան մի  ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված են 

Խորհր դի 16.07.2013 թվա կա նի թիվ 29-Լ ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյամբ, ուս տի և հիմն  ա-

կան պա հան ջի մե րժ ման պա րա գա յում, մե րժ ման էին են թա կա նաև վե րը նշված ա ծանց-

յալ պա հանջ նե րը:

Ինչ վե րա բե րում է վերջ նա հաշ վար կի գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջին, ա պա` 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տան-

քա յին պայ մա նա գի րը լուծ վե լու դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա տո ղի հետ կա-

տա րել լրիվ վերջ նա հաշ վարկ աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի լուծ ման օ րը, ե թե նույն 

օ րենսգր քով, օ րեն քով կամ գոր ծա տո ւի և  աշ խա տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ վերջ նա հաշ-

վար կի այլ կարգ նա խա տես ված չէ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծա տուն 

վերջ նա հաշ վար կի օ րը պար տա վոր է աշ խա տո ղին վճա րել աշ խա տա վար ձը և դ րան հա-

վա սա րեց ված այլ վճա րումն  եր, սահ ման ված կար գով լրաց նել աշ խա տո ղի աշ խա տան-

քա յին գրքույկն ու հանձ նել նրան:

Նշ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ աշ խա տո ղի հետ լրիվ վերջ նա հաշ-

վար կը գոր ծա տուն կա տա րում է բա ցա ռա պես վեր ջի նիս հետ կնքված աշ խա տան քա յին 

պայ մա նա գի րը լուծ վե լու (աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րե լու) դեպ քում 

և գոր ծա տո ւի պար տա կա նու թյունն է այդ վերջ նա հաշ վար կը կա տա րել աշ խա տան քա յին 

պայ մա նագ րի լուծ ման օ րը, ե թե նույն օ րենսգր քով, օ րեն քով կամ գոր ծա տո ւի և  աշ խա-

տո ղի հա մա ձայ նու թյամբ վերջ նա հաշ վար կի այլ կարգ նա խա տես ված չէ:

Ընդ ո րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ « Բաժ նե տի րա կան 

ըն կե րու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րենքն ըն կե րու թյան տնօ րե նի հետ աշ խա տան քա յին պայ-

մա նա գի րը լու ծե լու դեպ քում վերջ նա հաշ վար կի հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ որ ևէ 

նորմ չի պա րու նա կում, ուս տի նշված հար ցի կա պակ ցու թյամբ կի րառ ման են թա կա են ՀՀ 

աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի վե րը նշված հոդ ված նե րը: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը հաշ վար կել և Դա տա րա նի դե պո-

զիտ հաշ վին է փո խան ցել Կա րի նե Տի տան յա նի վերջ նա հաշ վար կի և վերջ նա հաշ վար կը 

սահ ման ված ժամկ  ե տում չվճա րե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված տու ժան քի գու մար-

նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյունն ըն դու նել է 

վերջ նա հաշ վար կի գու մա րը և  այն սահ ման ված ժամկ  ե տում չվճա րե լու հա մար օ րեն քով 

նա խա տես ված տու ժան քը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րը, հետ ևա բար ստո րա դաս դա տա-

րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը վերջ նա հաշ վար կի գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը բա-

վա րա րե լու վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է հիմն  ա վոր:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս-

խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի ու ժով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու` 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: 

Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե-
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տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար 

դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ 

են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է 

ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ 

կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Ն կա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը վե րաքն նիչ 

բո ղոք բե րե լու հա մար վճա րել է 67.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 

97.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, իսկ տվյ ալ դեպ քում վճռա բեկ բո ղո քի բա-

վա րար ման արդ յուն քում հայ ցը` ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում 

վե րա կանգ նե լու, հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սով, 

են թա կա է մե րժ ման` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց նա խա պես 

վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը, 30.000 ՀՀ դրա մի  չա փով` որ պես վե րաքն նիչ բո-

ղո քի և 60.000 ՀՀ դրա մի  չա փով` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա կան 

տուր քի փոխ հա տուց ման գու մար, են թա կա է բռնա գանձ ման Կա րի նե Տի տան յա նից:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման` Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 21.08.2014 թվա կա նի 

վճի ռը` հայ ցը` Հան րա յին հե ռուս տա ռա դիոըն կե րու թյան խորհր դի 16.07.2013 թվա կա նի 

թիվ 29-Լ ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու, նախ կին աշ խա տան քում վե րա կանգ նե լու և 

հար կա դիր պա րա պուր դի գու մա րը բռնա գան ձե լու պա հանջ նե րի մա սով բա վա րա րե լու 

մա սով օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լու մա սե րը, և  այդ մա սե րով այն փո փո խել` հայցն այդ 

մա սե րով մե ր ժել:

Ո րո շու մը` մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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2. Կա րի նե Տի տան յա նից հօ գուտ « Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սումն  ա սիր ման կենտ-

րոն» ՓԲԸ-ի բռնա գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի և 60.000 ՀՀ դրամ` 

որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0033/04/13 

Նախագահող դատավոր`  Տ. Նազարյան

Դատավորներ՝ Կ. Հակոբյան

 Ն. Տավարացյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ
մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Ա. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ 
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Սար գիս Գաս պար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գոռ 

Մաթ ևոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 30.09.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ դի մու մի  <<ԱՌԷԿՍԻՄԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ>> 

ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) ընդ դեմ Սար գիս Գաս պար յա նի` սնանկ ճա նա չե 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` Բան կը պա հան ջել է Սար գիս Գաս պար յա նին ճա նա չել սնանկ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 28.03.2014 թվա կա նի 

վճռով դի մու մը բա վա րար վել է:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Տ. Փո-

լադ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 10.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Սար գիս 

Գաս պար յա նի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

30.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սար գիս Գաս պար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և 

Դա տա րա նի 10.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սար գիս Գաս պար յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Բան կը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-

րդ հոդ վա ծի 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ մա սե րը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը պա հանջ նե րի վերջ նա կան 

ցու ցա կը հաս տա տել է ա ռանց Սար գիս Գաս պար յա նի ներ կա յաց րած ա ռար կու թյուն նե-

րը քննար կե լու: Մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սնան կու-

թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյուն յա նի (այ սու հետ` Կա ռա վա րիչ) կող մի ց 

ներ կա յաց ված նախ նա կան ցու ցա կը Սար գիս Գաս պար յա նը ստա ցել է 04.06.2014 թվա-

կա նին և 10.06.2014 թվա կա նի փոս տա յին ա ռաք մամբ Դա տա րան է ու ղար կել իր կող մի ց 

կազմ ված ա ռար կու թյու նը: Այ սինքն` Կա ռա վար չի կող մի ց պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 

նախ նա կան ցու ցա կը ստա նա լուց հե տո ա ռաջ նորդ վե լով օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րով` 

Սար գիս Գաս պար յա նը 7-օր յա ժամկ  ե տում Դա տա րան է ներ կա յաց րել իր ա ռար կու թյու-

նը: Մինչ դեռ Դա տա րա նը Սար գիս Գաս պար յա նի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը 

հաս տա տել է ա ռանց վեր ջի նիս կող մի ց ներ կա յաց ված ա ռար կու թյուն նե րը քննար կե լու 

և Բան կի կող մի ց ներ կա յաց ված պա հան ջի օ րի նա կա նու թյու նը պար զե լու, ին չը, տվյ ալ 

դեպ քում, Սար գիս Գաս պար յա նին զրկել է իր ի րա վունք նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման 

հնա րա վո րու թյու նից: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 30.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոք բե րած ան ձի այն փաս տար կը, որ Դա տա րա նը պա հանջ նե րի վերջ-

նա կան ցու ցա կը հաս տա տել է ա ռանց իր կող մի ց ներ կա յաց ված ա ռար կու թյուն նե րը 

քննար կե լու, դա տա կան նիստ հրա վի րե լու և Բան կի կող մի ց ներ կա յաց ված ա նօ րի նա-

կան պա հան ջի օ րի նա կա նու թյու նը պար զե լու, ի րա կա նու թյա նը չեն հա մա պա տաս խա-

նում, զուրկ են ի րա վա կան և փաս տա կան հիմն  ա վո րումն  ե րից:

Մաս նա վո րա պես` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի 

բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը հստակ սահ մա նել է 

պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի դեմ գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ժամ-

կե տը, այն է` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա-

րա կող մա մու լում հրա պա րա կու մի ց հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում:

Ակն հայտ է, որ պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նը, չնա յած իր ա ռար կու թյուն նե րը 

դա տա րան ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան հան գա ման քին, պար տա տե րե րի պա հանջ-

նե րի նախ նա կան ցու ցա կի վե րա բեր յալ հայ տա րա րու թյան հրա պա րա կու մի ց հե տո յոթ 

օր վա ըն թաց քում դա տա րան չի ներ կա յաց րել պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան 

ցու ցա կի դեմ գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ, իր դիր քո րո շու մը չի հայտ նել ՀՀ Կո տայ քի մար-

զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ:

 Միա ժա մա նակ վճռա բեկ բո ղո քի այն փաս տար կը, որ յո թօր յա ժամկ  ե տի ըն թաց քը 

պետք է հո սի իր կող մի ց ծրա րը ստա նա լու պա հից, նույն պես զուրկ է փաս տա կան և  ի րա-

վա կան հիմն  ա վո րումն  ե րից: 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը՝

1) ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 28.03.2014 թվա կա-

նի վճռով Սար գիս Գաս պար յա նը ճա նաչ վել է սնանկ ( Հա վել վա ծի հա տոր 1-ին, գ.թ. 

166-175)։ 

2) Դա տա րա նի 14.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու թյան 

գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Տիգ րան Հա րու թյուն յա նը (այ սու հետ` Կա ռա վա րիչ) 

( Հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 4-5)։ 

3) Կա ռա վա րի չը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու թյան գոր ծով պար-
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տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 30.05.2014 թվա կա նին հրա պա րա կել է 

<<www.azdarar.am>> ՀՀ հրա պա րա կա յին ծա նու ցումն  ե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին 

կայ քում և 31.05.2014 թվա կա նին « Նո վո յե Վ րեմ յա» թեր թի 31.05.2014 թվա կա նի հա մա րում 

( Հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 165-166, 172):

4) Կա ռա վա րի չը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նին սնան կու թյան գոր ծով պար-

տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը փոս տա յին ա ռաք ման ե ղա նա կով ու ղար-

կել է 30.05.2014 թվա կա նին ( Հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 162): 

5) Կա ռա վա րի չը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նի պար տա տե րե րի պա հանջ նե-

րի նախ նա կան ցու ցա կը 04.06.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րել է Դա տա րան` մի ջ նոր դե լով 

հաս տա տել այն ( Հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 153): 

6) Սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել փաստն այն մա սին, որ Կա ռա վար չի կող մի ց պար-

տա պան Սար գիս Գաս պար յա նին ու ղարկ ված պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան 

ցու ցա կը Սար գիս Գաս պար յա նը փոս տա յին ա ռաք ման ե ղա նա կով ստա ցել է 04.06.2014 

թվա կա նին: 

7) Կա ռա վար չի կող մի ց ներ կա յաց ված պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան 

ցու ցա կի դեմ իր ա ռար կու թյու նը Սար գիս Գաս պար յա նը փոս տա յին ա ռաք մամբ Դա տա-

րան է ներ կա յաց րել 10.06.2014 թվա կա նին ( Հա վել վա ծի հա տոր 2-րդ, գ.թ. 195):

 4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

 Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը «Ս նան կու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի վե րա բեր յալ կար ևոր նշա նա կու թյուն 

կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա 

ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք պար տա պա նի հա մար 

սնան կու  թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու  ցա կի դեմ ա ռար-

կու  թյու ն ներ ներ կա յաց նե լու  յո թօր յա ժամկ  ե տի ըն թաց քը սահ ման վու մ է սնան կու  թյան 

կա ռա վար չի կող մի ց սնան կու  թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան 

ցու  ցա կը մա մու  լու մ հրա պա րա կե լու ց, թե± պար տա պա նի կող մի ց այն ստա նա լու ց հե տո:

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք, երբ 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 քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ 

ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

 «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սնան կու-

թյան գոր ծե րի վա րումն  ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 

օ րենսգր քով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն`ե թե նույն 

օ րեն քով սահ ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-
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ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա սնան կու թյան գոր ծի քննու թյունն ի րա կա-

նաց վում է նույն օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 

պար բե րու թյան հա մա ձայն` այլ օ րենք նե րում (բա ցա ռու թյամբ  սնան կու թյան վա րույ թը 

կար գա վո րող օ րենք նե րի) պա րու նակ վող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա-

վուն քի նոր մե  րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-

քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քին:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի և 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված դրույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու-

նից հետ ևում է, որ սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը 

կի րառ վում են մի այն այն մա սով, ո րով տվյ ալ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյու նը կար-

գա վոր ված չէ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե  րի մրցակ ցու թյան և  ի րա վա-

հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ և 

6-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ի րա վունք ու նեն գոր ծի քննու-

թյան ըն թաց քում ծա գող բո լոր հար ցե րի վե րա բեր յալ ներ կա յաց նել ի րենց փաս տարկ նե րը, 

ա ռար կել գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան ձանց մի ջ նոր դու թյուն նե րի, փաս տարկ նե րի դեմ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն`գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 

փաս տե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում բազ մի ցս անդ րա-

դար ձել է դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի մրցակ ցու թյան սկզբուն քի ա պա հով մա նը՝ որ-

պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ յուր ան ձի 

ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման կար ևոր նա խա պայ ման: Մաս նա վո րա-

պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա վա րու թյու նում կող մե  րի մրցակ-

ցու թյան և  ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբունք նե րը` կող մե  րի մի ջև «ար դա րա ցի հա վա սա-

րակշ ռու թյան ի մաս տով» սահ մա նադ րո րեն ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան 

հիմն  ա կան տար րե րից մե կն է, որն ուղղ ված է կող մե  րի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե-

րի լիար ժեք ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը: Այ սինքն` այն պա հան ջում է, որ պես զի յու-

րա քանչ յուր կող մի ն (գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց) տրա մադր վի ող ջա մի տ հնա րա վո-

րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա պա ցույց ներ 

ներ կա յաց նե լու, ո րոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի էա կա նո րեն նվազ 

բա րեն պաստ վի ճա կում (տե՛ս, օ րի նակ, « Դա վիթ առևտ րի տու ն» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ «Դ վին 

կոն ցեռն» թիվ 3-59(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.02.2008 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա 

ի րա կա նաց նե լու սկզբուն քի էու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րու թյան բո լոր 

փու լե րում կող մե րն օժտ ված են ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա-

նու թյան մի  ջոց ներ օգ տա գոր ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով (տե՛ս, Լի լիթ Գ ևոր-

քո վան ընդ դեմ Ս վետ լա նա Մի քա յելյ  ա նի թիվ ԵԷԴ/1730/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով «Ս նան-

կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կան մե կ նա բան մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րում է.

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն` պա-

հանջ նե րի ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տից հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, 
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պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը կա ռա վա րի չը ներ կա յաց նում է դա տա րան, 

պար տա պա նին, ա ռա վել մե ծ պա հանջ ներ ու նե ցող 5 պար տա տե րե րին և հ րա պա-

րա կում է ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա-

րա կող մա մու լում: Ե թե հրա պա րա կու մի ց հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում, կա ռա վա րի չը, 

պար տա պա նը և պար տա տե րե րը նախ նա կան ցու ցա կի դեմ գրա վոր ա ռար կու թյուն-

ներ չեն ներ կա յաց նում դա տա րան, ա պա դա տա վո րը ե ռօր յա ժամկ  ե տում ա ռանց նիստ 

հրա վի րե լու ո րո շում է կա յաց նում պա հանջ նե րի ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին  (վերջ-

նա կան ցու ցակ):

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե ի րա-

վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում 

հրա պա րա կու մի ց հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում, կա ռա վա րի չը, պար տա պա նը և պար տա-

տե րե րը գրա վոր ա ռար կու թյուն են ներ կա յաց նում պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի 

ա ռաջ նա հեր թու թյան կամ որ ևէ պար տա տի րոջ պա հան ջի վե րա բեր յալ, ա պա դա տա վո-

րը, ա ռար կու թյունն ստա նա լուց հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում, հրա վի րում է դա տա կան 

նիստ, ո րի տե ղի և ժա մա նա կի մա սին կա ռա վար չին, պար տա պա նին և պար տա տե րե րին 

ծա նու ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա-

րա կող մա մու լում` նիս տից առն վազն ե րեք օր ա ռաջ տրվող հայ տա րա րու թյամբ կամ ծա-

նու ցա գիր ու ղար կե լու մի  ջո ցով: Նույն հոդ վա ծի 8-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռար կու թյուն-

նե րի քննարկ ման արդ յուն քում դա տա րա նը ո րո շում է պա հան ջի օ րի նա կա նու թյու նը, 

չա փը, ա ռաջ նա հեր թու թյու նը, ա պա հով վա ծու թյու նը և  ո րո շում է կա յաց նում պա հանջ նե-

րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին:

Պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու  մա սին  ո րո շու մը կա րող է բո ղո-

քարկ վել:

Վե րը նշված նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ կա ռա վա րի չը պա հանջ նե րի 

ներ կա յաց ման հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տից հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, պա հանջ նե-

րի նախ նա կան ցու ցա կը ներ կա յաց նում է դա տա րան, պար տա պա նին, ա ռա վել մե ծ 

պա հանջ ներ ու նե ցող 5 պար տա տե րե րին և հ րա պա րա կում է ի րա վա բա նա կան ան-

ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում: Ա ռանձ նաց նե լով 

պար տա պա նին և 5 խո շոր պար տա տե րե րին՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դել սնան-

կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում այս սուբ յեկտ նե րի հա մար սահ մա նե լու ա ռան ձին կար-

գա վի ճակ` հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ թի հե տա գա ըն թաց քի վրա վե րո հիշ յալ 

սուբ յեկտ նե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես` պա հանջ նե րի դեմ պար տա-

պա նի կող մի ց հնա րա վո րինս հիմն  ա վոր ված ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա-

վո րու թյան ա պա հո վու մը: Հետ ևա բար կա ռա վար չի պար տա կա նու թյունն է ոչ մի այն ի րա-

վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում 

պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի հրա պա րա կու մը, այլև դրա պատ շաճ ներ կա յա ցու մը 

վե րը նշված կող մե  րին, որ պես զի սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում լիար ժեք ա պա հով-

վեն կող մե  րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սնան կու թյան վա րույ թում կա ռա-

վար չի կող մի ց պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը պար տա պա նին ու ղար կե լը չպետք է 

կրի ձևա կան բնույթ: Մաս նա վո րա պես` կա ռա վա րի չը պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 

պար տա պա նին ու ղար կե լու և  այն ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա-

սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում հրա պա րա կե լու իր ի րա վուն քը պետք է ի րա կա-

նաց նի այն պես, որ պես զի ա պա հով վի «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 

հիմ քով հրա պա րա կու մի ց հե տո` 7 օր վա ըն թաց քում, նախ նա կան ցու ցա կի դեմ ա ռար կու-

թյուն ներ ներ կա յաց նե լու պար տա պա նի ի րա վուն քը: 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րը յու-

րա քանչ յուր դեպ քում պար տա տե րի նախ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու հար ցը քննե լիս 

և  այդ ցու ցա կի դեմ պար տա պա նի կող մի ց ա ռար կու թյուն նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում 

ներ կա յաց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հար ցը պար զե լիս պետք է հաշ վի առ նեն հետև յալ 

հան գա մանք նե րը`
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ա) ե՞րբ է պար տա պա նը ստա ցել կա ռա վար չի կող մի ց ու ղարկ ված նախ նա կան ցու-

ցա կը և  ե՞րբ է նախ նա կան ցու ցա կը կա ռա վար չի կող մի ց հրա պա րակ վել մա մու լում, 

բ) արդ յո՞ք այդ պայ ման նե րում հնա րա վոր է ե ղել պար տա պա նի՝ սահ ման ված ժա կե-

տում ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 28.03.2014 թվա կա նի վճռով Սար գիս Գաս պար յա նը ճա նաչ վել է սնանկ: Դա-

տա րա նի 14.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Տիգ րան Հա րու թյուն յա նը: Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու-

թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյուն յա նը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա-

նի սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 30.05.2014 

թվա կա նին հրա պա րա կել է <<www.azdarar.am>> ՀՀ հրա պա րա կա յին ծա նու ցումն  ե րի 

պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ քում, իսկ 31.05.2014 թվա կա նին՝ « Նո վո յե Վ րեմ յա» 

թեր թի 31.05.2014 թվա կա նի հա մա րում: Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյուն յա նը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նին սնան կու-

թյան գոր ծով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը փոս տա յին ա ռաք ման 

ե ղա նա կով ու ղար կել է 30.05.2014 թվա կա նին: Սար գիս Գաս պար յա նի սնան կու թյան գոր-

ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյուն յա նը պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նի պար-

տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը 04.06.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րել է 

Դա տա րան` մի ջ նոր դե լով հաս տա տել այն: Ս նան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան 

Հա րու թյուն յա նի կող մի ց պար տա պան Սար գիս Գաս պար յա նին ու ղարկ ված պար տա տե-

րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը վեր ջինս ստա ցել է 04.06.2014 թվա կա նին: Սար-

գիս Գաս պար յա նը սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Տիգ րան Հա րու թյուն յա նի կող մի ց 

ներ կա յաց ված պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կի դեմ Դա տա րա նին 

փոս տա յին ա ռաք մամբ ա ռար կու թյուն է ներ կա յաց րել 10.06.2014 թվա կա նին: 

Դա տա րա նը սույն գոր ծով ո րո շում կա յաց նե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ ««Ս նան կու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սով սահ ման ված ժամկ  ե տում կա ռա-

վա րի չը, պար տա պա նը և պար տա տե րը ա ռար կու թյուն ներ չեն ներ կա յաց րել, ուս տի պա-

հանջ նե րի նախ նա կան ցու ցա կը են թա կա է հաս տատ ման»:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի մե րժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա-

ման քը, որ «ան հիմն  է հա մա րում բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ նե րը` ա ռար կու թյուն ներն 

օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում ներ կա յաց ված լի նե լու և հա մա պա տաս խա նա բար 

Դա տա րա նի կող մի ց այն քննարկ ման ա ռար կա դարձ ված չլի նե լու վե րա բեր յալ, քա նի 

որ գոր ծով հաս տատ վում է, որ բո ղոք բե րած ան ձը ա ռար կու թյուն նե րը Դա տա րա նին ու-

ղար կել է փոս տա յին ա ռաք մամբ 10.06.2014 թվա կա նին, այ սինքն` հաշվ ված Կա ռա վար չի 

նախ նա կան ցու ցա կը ստա նա լու օր վա նից` 04.06.2014 թվա կա նից հե տո` յո թօր յա ժամկ  ե-

տում, մի նչ դեռ օ րենս դիրն ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ տվյ ալ դեպ քում սահ-

մա նում է հաշվ ված հրա պա րա կու մի ց հե տո` յոթ օր վա ըն թաց քում»:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա լով Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պա հանջ նե-

րի նախ նա կան ցու ցա կը Կա ռա վար չի կող մի ց Սար գիս Գաս պար յա նին փոս տա յին ա ռաք ման 

ե ղա նա կով ու ղարկ վել է 30.05.2014 թվա կա նին, ո րը վեր ջինս ստա ցել է 04.06.2014 թվա կա-

նին: Կա ռա վա րի չը նախ նա կան ցու ցա կը մա մու լում հրա պա րա կել է 31.05.2014 թվա կա նին, 

իսկ ար դեն 04.06.2014 թվա կա նին դի մե լ է Դա տա րան՝ մի ջ նոր դե լով հաս տա տել նշված 

ցու ցա կը: Սար գիս Գաս պար յա նը նշված ցու ցա կի դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց րել է այն 

ստա նա լու պա հից յոթ նօր յա ժամկ  ե տում` 10.06.2014 թվա կա նին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա-

մադ րե լով վե րը նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րը, գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նը հաշ վի չի ա ռել պար տա պա նի՝ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու իր ի րա վունքն ի րաց նե լու 

ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը՝ վեր ջի նիս զրկե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով 

ե րաշ խա վոր ված իր ի րա վունք նե րը դա տա կան կար գով պաշտ պա նե լու ի րա վուն քից:
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 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վու մ են վե րոնշ յալ 

պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 հոդ վա ծի ու ժով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 30.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը՝ Սար գիս Գաս պար յա նի պա հանջ նե րի 

վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սով, ու ղար կել ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ 

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական   Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ/0031/04/13 

դատարանի որոշում  2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ/0031/04/13 

Նախագահող դատավոր՝  Ն. Բարսեղյ ան 

Դատավորներ`  Ի. Վարդանյան

  Լ. Գրիգորյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական 

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

  նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

  մասնակցու թյամբ դատավորներ Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին 

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Արդ շի նին վեստ բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` 

Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Վար դան Բե ժան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ Բան կի դի մու մի  ընդ դեմ 

Զո րակ Հով հան նիս յա նի` սնանկ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

. 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 Զո րակ Հով հան նիս յա նին սնանկ ճա նա չել:

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 13.08.2013 թվա կա նի 

վճռով դի մու մը բա վա րար վել է:

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 18.11.2013 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Զո րակ Հով հան նիս յա նի սնան կու թյան գոր ծով պա հանջ նե րի 

վերջ նա կան ցու ցա կը:

Զո րակ Հով հան նիս յա նը 11.03.2014 թվա կա նին ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րան է ներ կա յաց րել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր, ըստ ո րի` իր 

ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րը նա խա տե սում է մա րել մե կ տա րի ժամկ  ե տում:

ՀՀ Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Խա-

չատր յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 01.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է Զո րակ 

Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

20.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

01.04.2014 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ մա սը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -

թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 74-րդ և 75-րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Դա տա րա նը, ծա նու ցե լով Բան կին Զո րակ Հով հան նիս յա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-

ման ծրագ րի մա սին, սահ մա նել է, որ դրա դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու վերջ նա-

ժամկ  ե տը 31.03.2014 թվա կանն է, և Բան կը, օգտ վե լով օ րենսդ րու թյամբ ըն ձեռ ված հնա-

րա վո րու թյու նից, 31.03.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րել է իր ա ռար կու թյու նը: 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց-

ված ա ռար կու թյու նը Դա տա րան ու ղար կե լու փաս տը հա վաս տող 31.03.2014 թվա կա նի 

փոս տա յին ան դոր րա գի րը, հան գել է ան հիմն  հետ ևու թյան առ այն, որ Բան կի կող մի ց 

ա ռար կու թյու նը ներ կա յաց վել է 07.04.2014 թվա կա նին:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

94-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-

րդ և 53-րդ հոդ ված նե րը: 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց-

ված ա պա ցույց նե րը բա վա րար հիմք չեն տա լիս հաս տա տե լու վեր ջի նիս ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրա գի րը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն` մե ր ժել Զո րակ Հով հան նիս յա նի 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը։

 3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը՝

1) Զո րակ Հով հան նիս յա նը 11.03.2014 թվա կա նին ներ կա յաց րել է ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրա գիր` 12 ամս վա վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցով ( Հա վել վա ծի հա տոր 

3-րդ, գ.թ. 32-70): 

2) Դա տա րա նը 11.03.2014 թվա կա նի թիվ ՇԴ/0031/04/13 գրու թյամբ Բան կին տե ղե-

կաց րել է, որ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ ա ռար կու թյուն ներ ու նե-

նա լու դեպ քում Բան կը դրանք կա րող է Դա տա րան ներ կա յաց նել մի նչև 31.03.2014 թվա-

կա նը ( Հա վել վա ծի հա տոր 3-րդ, գ.թ. 71): 

3) Բան կը` որ պես թիվ ՇԴ/0031/04/13 սնան կու թյան գոր ծով պար տա տեր, 28.03.2014 

թվա կա նին կազ մե լ է Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կու թյուն, ո րը փոս տա յին բա ժան մունք է հանձ նել 

31.03.2014 թվա կա նին ( Հա վել վա ծի հա տոր 3-րդ, գ.թ. 88-93):

 4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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` ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 75-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ կե տը սխալ մե կ նա բա նե լու և կի րա ռե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-

կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:
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Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ սնան կու  թյան վա րու յ թի շրջա նակ նե րու մ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա-

կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կու  թյու ն ներ կա յաց նե լու  ժամկ  ետ նե րի խնդրին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 62-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե ֆի-

նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիրն ստա նա լուց հե տո` եր կօր յա ժամկ  ե տում, դա տա րա նը 

ո րո շում չի ըն դու նել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիրն ա ռանց քննարկ ման թող նե լու 

մա սին, ա պա կա ռա վար չին, պար տա պա նին և  ի րեն հայտ նի բո լոր պար տա տե րե րին ծա-

նու ցում է դա տա րա նում ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի առ կա յու թյան և ծ րագ րին 

նրանց ծա նո թա նա լու ի րա վուն քի մա սին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կա ռա-

վա րի չը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու` նույն օ րեն քով կամ եր-

կա րաձգ ման  մա սին դա տա րա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված ժամկ  ե տի ա վար տից հե տո ոչ 

ուշ, քան 20 օր վա ըն թաց քում հրա վի րում է ժո ղով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը 

(ծրագ րե րը) քննար կե լու նպա տա կով, ո րին հրա վիր վում է պար տա պա նը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան-

սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հա մար վում է ըն դուն ված, ե թե դրա ըն դուն ման օգ տին 

քվեար կել է պար տա տե րե րի ձայ նե րի պարզ մե  ծա մաս նու թյու նը, ին չի մա սին ժո ղո վը կա-

յաց նում է ո րո շում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան սա-

կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը` ժո ղո վի ո րոշ մամբ ըն դուն վե լու և նույն օ րեն քով սահ ման-

ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նե լու դեպ քում, հաս տատ վում է դա տա րա նի ո րոշ-

մամբ: Հա կա ռակ դեպ քում դա տա րա նը ո րո շում է ըն դու նում ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 

ծրա գի րը մե ր ժե լու և պար տա պա նին լու ծա րե լու մա սին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի « Ֆի զի կա կան ան ձանց սնան կու թյան ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը» վեր տա ռու թյամբ 11-րդ գլ խում տեղ գտած 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր կա րող է ներ կա-

յաց նել մի այն պար տա պա նը: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձի 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տե րե րի կող մի ց չի քվեարկ վում:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 94-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ֆի նան-

սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տի րոջ (պար տա տե րե րի) կող մի ց կա րող է վի-

ճարկ վել, ե թե`

ա) այն չի հա մա պա տաս խա նում նույն օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե րին.

բ) ծրագ րի ժամկ  ե տը պա կաս է 3 տա րուց, և (ո րի արդ յուն քում) պար տա տե րերն 

ի րենց պա հանջ նե րի ամ բող ջա կան բա վա րա րում չեն ստա նում:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում նշել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը նպա տակ է 

հե տապն դում հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լու բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ պար տա պա նին 

վե րա կանգ նել իր բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը, հաղ թա հա րել ֆի նան սա կան դժվա րու-

թյուն նե րը, վե րա կանգ նել կեն սու նա կու թյու նը:

Միև նույն ժա մա նակ վկա յա կոչ ված ի րա վա կար գա վո րու մը կոչ ված է ա պա հո վե լու 

պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը` այդ իսկ նկա տա ռու մով սահ մա նե լով ֆի-

նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րին պար տա տե րե րի ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը, ի րա վա-

բա նա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տե րե րի կող մի ց քննար-

կե լու և ք վեար կու թյամբ ըն դու նե լու կամ չըն դու նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ընդ ո րում, 

օ րենս դի րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ մա նել է նաև ի րա վա բա նա կան ան ձի 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը պար տա տե րե րի կո ղից քննար կե լու և դ րա վե րա-

բեր յալ քվեար կու թյան մի  ջո ցով դիր քո րո շու մը հայտ նե լու ժամկ  ե տը:

Վե րոգր յա լով հան դերձ, ֆի զի կա կան ան ձի սնան կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն-

նե րից ել նե լով, օ րենս դի րը վեր ջի նիս ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ 

պար տա տե րե րի կող մի ց քվեար կու թյան հնա րա վո րու թյուն չի նա խա տե սել, այ դու հան-

դերձ, հնա րա վո րու թյուն է տվել պար տա տե րե րին` ծա նո թա նա լու ֆի նան սա կան ա ռող-

ջաց ման ծրագ րին, և  ի րենց իսկ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նից ել նե լով՝ նաև վի ճար կել այն:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը, նախ կի նում կա յաց րած 

ո րոշ մամբ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ սնան կու թյան գոր ծի 

քննու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը կի րառ վում են մի այն այն մա սով, ո րով 

տվյ ալ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյու նը կար գա վոր ված չէ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով (տե՛ս, «Դ վին Հոլ դինգ» ՓԲԸ-ի սնան կու  թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տու ր 

Ղահ րա ման յանն ընդ դեմ « Հա յէ լեկտ րա մե  քե նա» ԲԲԸ-ի թիվ ԵՇԴ/0023/04/13 գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրագ րին ծա նո թա նա լու և  այն վի ճար կե լու հա մար «Ս նան կու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով որ ևէ ժամկ  ետ սահ ման ված չէ, հետ ևա բար դրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 

մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տը, հա մա ձայն ո րի՝ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են նույն օ րենսգր-

քով կամ այլ օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: Դ րանց բա ցա կա յու թյան դեպ քում 

դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժամկ  ետ նե րը սահ մա նում է դա տա րա նը:

Հաշ վի առ նե լով, որ ֆի զի կա կան ան ձի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա-

բեր յալ պար տա տե րե րի կող մի ց քվեար կու թյուն օ րեն քը չի նա խա տե սում, և ֆի զի կա կան 

անձ պար տա պա նի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր ներ կա յաց նե լու դեպ քում 

պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ի րա կա նա ցու մը նշված փու լում դրսևոր վում է 

մի այն վեր ջին նե րիս կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը վի ճար կե լու հնա րա վո-

րու թյամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 

ծրագ րի դեմ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նե լու, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը վի ճար-

կե լու ժամկ  ետ նե րը սահ մա նե լիս պետք է հաշ վի առ նեն պար տա տե րե րի շա հե րի պաշտ-

պա նու թյու նը՝ այդ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար ա պա հո վե լով ի րա կան ե րաշ խիք ներ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Դա տա րա նի 13.08.2013 թվա կա նի վճռով Զո րակ 

Հով հան նիս յա նը ճա նաչ վել է սնանկ: Զո րակ Հով հան նիս յա նը 11.03.2014 թվա կա նին ներ կա-

յաց րել է ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գիր` 12 ամս վա վճար ման ժա մա նա կա ցույ ցով: 

Դա տա րա նը 11.03.2014 թվա կա նի թիվ ՇԴ/0031/04/13 գրու թյամբ Բան կին տե ղե կաց րել է, 

որ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ ա ռար կու թյուն ներ ու նե նա լու դեպ-

քում Բան կը դրանք կա րող է Դա տա րան ներ կա յաց նել մի նչև 31.03.2014 թվա կա նը: Բան կը 

31.03.2014 թվա կա նին փոս տա յին կա պի մի  ջո ցով Դա տա րան է ու ղար կել ա ռար կու թյուն` 

Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ: 

Դա տա րա նը Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան ա ռող-

ջաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սին 01.04.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ պատ ճա ռա բա նել 

է, որ պար տա պան Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված ֆի նան սա կան ա ռող-

ջաց ման ծրա գի րը հա մա պա տաս խա նում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման-

ված պա հանջ նե րին և չի խախ տում այլ ան ձանց շա հե րը, և բա ցի այդ, ներ կա յաց ված 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի մա սին Դա տա րա նի կող մի ց ծա նուց վել են պար-

տա տե րե րը և Կա ռա վա րի չը, սա կայն վեր ջին նե րիս կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման 

ծրագ րի կա պակ ցու թյամբ ա ռար կու թյուն ներ չեն ներ կա յաց վել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու-

թյուն նե րը, մե ր ժել է Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Բան կը զրկված 

չի ե ղել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ֆի նան սա կան ա ռող-

ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից, 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի թիվս այլ պար տա տե րե րի, 

ներգ րավ վել է սնան կու թյան գոր ծըն թա ցին, այ դու հան դերձ, պատ շաճ ծա նուց ված լի նե-

լով մի նչև 31.03.2014 թվա կանն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված ֆի նան-

սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան 

մա սին, նշված ժամկ  ե տում որ ևէ ա ռար կու թյուն չի հայտ նել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-
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ման ծրագ րի վե րա բեր յալ, ա վե լին, ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ իր 

ա ռար կու թյուն նե րը ներ կա յաց րել է պար տա պան Զո րակ Հով հան նիս յա նի ֆի նան սա կան 

ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լուց հե տո, այն է` 07.04.2014 թվա կա նին:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը սույն գոր ծի փաս տե րի հաշ վառ մամբ ար ձա նագ րում 

է հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար ժամկ  ետ նե րը ո րոշ վում 

են օ րա ցու ցա յին ստույգ տա րով, ամ սով, ամ սաթ վով կամ ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ-

վա ծով, ո րի ըն թաց քում գոր ծո ղու թյու նը կա րող է կա տար վել: Նույն օ րենսգր քի 75-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կա րող է կա տար վել 

մի նչև սահ ման ված ժամկ  ե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 84-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ե թե 

ժամկ  ե տը սահ ման վել է որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հա մար, ա պա այդ գոր ծո ղու-

թյու նը կա րող է կա տար վել մի նչև ժամկ  ե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը: Սա կայն, 

ե թե այդ գոր ծո ղու թյու նը պետք է կա տար վի հիմն  ար կում կամ կազ մա կեր պու թյու նում, 

ա պա ժամկ  ե տը լրա նում է այն ժա մի ն, երբ այդ կազ մա կեր պու թյու նում կամ հիմն  ար կում 

սահ ման ված կա նոն նե րով դա դա րեց վում են հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մի նչև ժամկ  ե տի վեր ջին օր վա ժա մը քսան չոր սը 

կա պի կազ մա կեր պու թյա նը տրված փաս տաթղ թե րը հա մար վում են ժամկ  ե տին տրված:

Վե րո հիշ յալ նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սահ ման ված փաս տաթղ թե-

րը կա պի կազ մա կեր պու թյա նը հանձ նե լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հա վա սա րեց-

վում են դրանք հա մա պա տաս խան հաս ցեա տի րո ջը տա լուն (տե՛ս, «Ար մե ն Տել» ՓԲԸ-

ն  ընդ դեմ Տիգ րան Հա րու  թյու ն յա նի թիվ 3-1614(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 09.11.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Բան կը Դա տա րա նի նա-

խան շած ժամկ  ե տում` 31.03.2014 թվա կա նին, Զո րակ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց-

ված ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կու թյու նը փոս տա յին ծա ռա յու թյուն 

ներ կա յաց նե լով, պատ շաճ կեր պով ի րաց րել է օ րենսդ րու թյամբ ի րեն տրված՝ ֆի նան սա-

կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը սահ ման ված ժամկ  ե տում վի ճար կե լու իր ի րա վուն քը: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ: 

Վե րաքն նիչ ատ յա նում գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լու պա-

հին գոր ծող` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

կե տի 5-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մե ջ պետք է նշվեն 

գոր ծով պարզ ված և վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող փաuտե րը, ինչ պեu նաև այն oրեն քը, Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րը և  այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է վե րաքն նիչ դա տա-

րա նը ո րո շում կա յաց նե լիu։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի ի րա վա-

կան հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին: Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ յու-

րա քանչ յուր դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է տալ ո րոշ ման ի րա վա կան հիմն  ա վո րու մը:

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմն  ա վո րու մը կա յա նում է հաս տատ ված փաս տե րի և  ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան նոր մի  կամ նոր մե  րի ընտ-

րու թյան և կի րառ ման մե ջ, այն նոր մի  (նոր մե  րի), ո րի հի ման վրա դա տա րա նը եզ րա կա ցու-

թյուն է ա նում վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին: 

Ո րոշ ման մե ջ ոչ մի այն պետք է ցույց տալ նոր մա տիվ ակ տի այս կամ այն հոդ վա-

ծը, ո րում ամ րագր ված է կի րառ ման են թա կա նոր մը, այլ պետք է պատ ճա ռա բան վի, թե 

հատ կա պես ին չու պետք է կի րառ վի հենց այդ նոր մը: 

Ո րոշ ման ի րա վա կան հիմն  ա վո րու մը բնու թագ րում է ինչ պես դա տա րա նի, այն պես էլ 
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նրա ո րոշ ման ի րա վա կի րառ գոր ծա ռույ թը, ընդգ ծում դա տա կան գոր ծու նեու թյան և դա-

տա կան ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը պետք է նշի 

ոչ մի այն այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն  վել է ո րո շում կա յաց նե լիս, այլև պետք է 

պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի  ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մե րժ վում: 

Միայն նման հիմն  ա վո րու մը կա րող է վկա յել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան 

մա սին (տե՛ս, Ալ վարդ Խա չատր յա նի օ րի նա կան ներ կա յա ցու  ցիչ Թեհ մի  նե Խա չատր յանն 

ընդ դեմ Ար մե ն Խա չատր յա նի և  այ լոց թիվ ԿԴ3/0026/02/08 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մին դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը, նշել է, որ 

վեր ջինս սահ ման ված ժամկ  ե տում ա ռար կու թյուն չի հայտ նել ֆի նան սա կան ա ռող ջաց-

ման ծրագ րի վե րա բեր յալ՝ ա ռանց պատ ճա ռա բա նե լու, թե ին չու փոս տա յին ծա ռա յու թյան 

կող մի ց Բան կի ծրա րի վրա դրված կնի քի վրա առ կա 31.03.2014 թվագ րու մը հիմք չի ըն-

դու նել սահ ման ված ժամկ  ե տում Բան կի կող մի ց ա ռար կու թյուն ներ կա յաց րած լի նե լու 

փաս տը հաս տա տե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ փոս տա յին ծա ռա յու թյան կող մի ց Բան կի ծրա-

րի վրա դրված կնի քի վրա առ կա 31.03.2014 թվագ րու մը հաս տա տում է Բան կի կող մի ց 

ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ ա ռար կու թյու նը Դա տա րան սահ մա-

նած ժամկ  ե տում ու ղար կե լու հան գա ման քը, որ պի սի պայ ման նե րում ան հիմն  է Վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  առ այն, որ Բան կը, ծա նուց ված լի նե լով մի նչև 31.03.2014 

թվա կա նը ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի դեմ ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու 

հնա րա վո րու թյան մա սին, սահ ման ված ժամկ  ե տում որ ևէ ա ռար կու թյուն չի հայտ նել ֆի-

նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր յալ, և ն ման պայ ման նե րում Դա տա րա նը, 

ի րա վա ցիո րեն փաս տե լով, որ ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հա մա պա տաս խա-

նում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րե րին ներ-

կա յաց վող պա հանջ նե րին, ե կել է հետ ևու թյան առ այն, որ Զո րակ Հով հան նիս յա նի ֆի-

նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հարկ է հաս տա տել:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրագ րի վե րա բեր-

յալ Բան կի կող մի ց ներ կա յաց ված ա ռար կու  թյու  նը չգնա հա տե լու  տես քով դա տա վա րա կան 

ի րա վու ն քի խախ տու մ թու յլ տա լու  պայ ման նե րու մ վճռա բեկ բո ղո քի մյու ս հիմ քին Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը հնա րա վոր չի հա մա րու մ անդ րա դառ նալ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար և գոր-

ծը` պար տա պան Զո րակ Հով հան նիս յա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հաս-

տա տե լու մա սով, նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար։

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240- 2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` պար տա պան Զո րակ Հով-

հան նիս յա նի ֆի նան սա կան ա ռող ջաց ման ծրա գի րը հաս տա տե լու մա սով, ու ղար կել ՀՀ 

Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան։ 

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1873/02/14 

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1873/02/14    

Նախագահող դատավոր` Ա. Խառատյան 

Դատավորներ` Ա. Պետրոսյան

  Կ. Չիլինգարյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

  Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Էյչ-Էս- Բի- Սի Բանկ Հա յաս տան» ՓԲԸ-ի (այ-

սու հետ` Բանկ) ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ Դա նելյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ  հայ ցի Բան կի ընդ-

դեմ «ԱԼՏԷ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն), Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նի, Սի մա Ղու կաս յա նի, 

Լ ևիկ Ա ղա բեկյ  ա նի` գու մա րի բռնա գանձ ման և բռ նա գան ձու մը գրա վադր ված գույ քի վրա 

տա րա ծե 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` Բան կը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից, Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նից, 

Սի մա Ղու կաս յա նից և Լ ևիկ Ա ղա բեկյ  ա նից բռնա գան ձել գու մար, տո կոս ներ, տու գանք-

ներ և բռ նա գան ձու մը տա րա ծել գրա վադր ված գույ քի վրա, ինչ պես նաև լու ծել դա տա-

կան ծախ սե րի հար ցը։ 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Ա փին յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 03.09.2014 թվա կա նի 

վճռով գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է՝ Ըն կե րու թյա նը սնանկ ճա նաչ ված լի նե լու հիմ քով։

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

19.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

03.09.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը։ 

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը և Սար գիս Ա ղա բեկ-

յա նը։ 
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե-

րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ, 13-րդ հոդ ված նե րը, «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

39-րդ, 43-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 122-

րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ չի հե տա զո տել ու գնա-

հա տել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը և, ան տե սե լով դրանք, սխալ եզ րա հանգ ման է 

ե կել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի վե րա բեր յալ։

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման մե ջ վե րա հաս տա տել է այն նույն եզ րա հան-

գումն  ե րը, ո րոնք կա տա րել է ստո րա դաս դա տա րա նը։ Մաս նա վո րա պես, թե´ Դա տա րա-

նը, և թե´ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի պա հանջ նե րը, մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը տա րա ծել 

են Բան կի գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի նկատ մամբ՝ գտնե լով, որ գոր ծի վա րույ թը, 

որ պես մո րա տո րիու մի  տա րած ման հետ ևանք, են թա կա է կարճ ման: 

Դա տա րան ներն ան տե սել են այն հան գա ման քը, որ չնա յած «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տը սահ մա նում է մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյան 

շրջա նակ նե րում պար տա պա նի հա մար գույ քա յին պար տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նող (գու-

մա րի բռնա գանձ ման) քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, 

սա կայն, մի ա ժա մա նակ, նույն 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տում սահ ման վել է այդ 

ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյուն, ըստ ո րի՝ մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած-

վում գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված ցան-

կա ցած գոր ծո ղու թյան կամ գոր ծըն թա ցի վրա: Մինչ դեռ Բան կի կող մի ց հա րուց ված հայ ցը 

և դ րա արդ յուն քում սկսված դա տա կան վա րույթն ամ բող ջու թյամբ ընդգրկ վում են վկա յա-

կոչ ված բա ցա ռու թյուն նե րի ներ քո, քա նի որ առ կա է դա տա կան գոր ծըն թաց, որն ուղղ ված 

է Բան կի՝ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը:

Այս պի սով՝ առ կա են ե ղել մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու (հետ ևա բար 

նաև՝ քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը չկար ճե լու) հա մար օ րեն քով նա խա տես ված բո-

լոր անհ րա ժեշտ հիմ քե րը (նա խադր յալ նե րը), այն է` (ա) բան կի գրա վով ա պա հով ված 

պար տա տեր հան դի սա նա լը, (բ) եր կու գոր ծե րը (սնան կու թյան և գու մա րի բռնա գանձ-

ման) քննող դա տա րան նե րին մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը Բան կի պա հան ջի նկատ-

մամբ չտա րա ծե լու մա սին ծա նուց ման ներ կա յա ցու մը: 

Մինչ դեռ Դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճել է՝ փոր ձե լով շրջան ցել վե րը նշված 

ի րա վա նոր մի  պա հանջ նե րը, նշե լով, որ դա «վե րա բե րում է բա ցա ռա պես պար տա տե րե-

րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու գոր ծարք նե րին կամ գոր ծըն թա ցին», ինչն 

էլ կրկնել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նը:

Այ նինչ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի կի-

րա ռու մը չի սահ մա նա փակ վում բա ցա ռա պես գոր ծարք նե րի ար տա դա տա կան կա տար-

մամբ, այլև ի րա վա նոր մի  բա ռա ցի տեքս տը վկա յում է, որ մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու-

նը չի տա րած վում ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի բա վա րար մանն ուղղ ված 

ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան կամ գոր ծըն թա ցի վրա:

Բա ցի այդ, Դա տա րա նը գոր ծի վա րույ թը կար ճել է ոչ ի րա վա չափ հիմ քով, քա նի որ 

պետք է քններ կոնկ րետ հայ ցը և կա յաց ներ վե ճը բո վան դա կա յին տե սանկյ  ու նից լու-

ծող դա տա կան ակտ, ին չի արդ յուն քում էլ խախտ վել է Բան կի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քը։ Այ սինքն` տվյ ալ դեպ քում Բան կի հա մար զուտ ձևա կան ա ռու մով ար դա րա-

դա տու թյու նը հա սա նե լի է ե ղել, սա կայն դա տա րան նե րի սխալ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ-

ևան քով ըստ էու թյան ար դա րա դա տու թյուն (հայ ցի ըստ էու թյան քննու թյուն) չի ի րա կա-

նաց վել:
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Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 19.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ստո րա դաս դա տա րան՝ նոր 

քննու թյան:

2.1. Ըն կե րու թյան վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Սույն գոր ծով առ կա է Ըն կե րու թյան սնանկ ճա նա չե լու մա սին դա տա րա նի օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ, ո րի պայ ման նե րում Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն կար ճել է գոր-

ծի վա րույ թը: Դա տա րա նը չէր կա րող շա րու նա կել գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյու նը և 

կա յաց նել գու մա րի բռնա գանձ ման մա սին վճիռ, քա նի որ այդ դեպ քում կխախ տեր պա-

տաս խա նող նե րի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք-

նե րը: 

Այ սինքն՝ նման վե ճե րը պետք է քննվեն սնան կու թյան գոր ծի շրջա նակ նե րում: Վե-

րոնշ յալ հիմ քով կարճ ման են թա կա է պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հին դա տա րա նի վա րույ թում քննվող (ըն թա ցիկ) քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը: 

2.2. Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նը՝ որ պես պա տաս խա նող, մի ա նում և պն դում է Ըն կե րու թյան 

կող մի ց 13.05.2015 թվա կա նին ար դեն իսկ ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա-

նում նշված դիր քո րո շու մը։ Միա ժա մա նակ նշել է, որ քա նի դեռ Բան կի կող մի ց մո րա-

տո րիում չտա րա ծե լու ծա նուց ման վե րա բեր յալ վերջ նա կան դա տա կան ակտ առ կա չէր, 

վեր ջինս զրկված է ե ղել պա տաս խա նո ղի դեմ բռնա գանձ ման պա հան ջով դա տա րան 

դի մե  լու ի րա վուն քից և պա հան ջել է Բան կի կող մի ց թիվ ԵԿԴ/1873/02/14 գոր ծով ներ կա-

յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝

1) Բան կի և «Էս կո- Կոն ցեռն» ՓԲԸ-ի մի ջև կնքվել են` ա) 03.06.2010 թվա կա նին թիվ 

LGL 20100822 բան կա յին ծա ռա յու թյուն նե րի պայ ման ներ, բ) 29.07.2013 թվա կա նին թիվ 

LGL 20131066 վար կա յին ծա ռա յու թյան (վար կա յին) պայ մա նա գիր գ) 29.07.2013 թվա կա-

նին թիվ LGL 20131067 վար կա յին ծա ռա յու թյան (վար կա յին) պայ մա նա գիր (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 16-24).

2) Բան կի, Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նի և Ըն կե րու թյան մի ջև 29.07.2013 թվա կա նին կնքված 

ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) թիվ LGL 20131069, թիվ LGL 20131073 և թիվ 

LGL 20131070 պայ մա նագ րե րով Սար գիս Ա ղա բեկյ  ա նը Բան կի օգ տին ի ա պա հո վումն  վե-

րը նշված վար կա յին պայ մա նագ րե րով Ըն կե րու թյան ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի 

գրա վադ րել է ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ գույ քե րը: Նշ-

ված պայ մա նագ րե րից ծա գող Բան կի գրա վի ի րա վուն քը ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր 

ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի աշ խա տա կազ մի  հա մա պա տաս խան 

ստո րա բա ժա նու մում են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-29, 

37-39, 43-44, 50).

3) Բան կի, Լ ևիկ Ա ղա բեկյ  ա նի, Սի մա Ղու կաս յա նի (գրա վա տու) և Ըն կե րու թյան մի ջև 

29.07.2013 թվա կա նին կնքված ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) թիվ LGL 

20131071 պայ մա նագ րով Լ ևիկ Ա ղա բեկյ  ա նը, Սի մա Ղու կաս յա նը Բան կի օգ տին ի ա պա-

հո վումն  վե րը նշված վար կա յին պայ մա նագ րե րով Ըն կե րու թյան ստանձ նած պար տա վո-

րու թյուն նե րի գրա վադ րել են ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ան շարժ 

գույ քը: Նշ ված պայ մա նագ րից ծա գող Բան կի գրա վի ի րա վուն քը ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 

ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի աշ խա տա կազ մի  հա մա պա-

տաս խան ստո րա բա ժա նու մում են թարկ վել է պե տա կան գրանց ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 

51-53).
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4) ՀՀ ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի (ներ դիր թիվ 

010) և կա նո նադ րու թյան փո փո խու թյան հա մա ձայն՝ «Էս կո- Կոն ցեռն» ՓԲԸ-ն վե րան վան-

վել է «ԱԼՏԷ» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 68-69).

5) Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 11.03.2014 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0009/04/14 վճռով Ըն կե րու թյու նը ճա-

նաչ վել է սնանկ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 104-105).

6) Հայց վո րի ներ կա յա ցու ցի չը 09.06.2014 թվա կա նի մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը 

չտա րա ծե լու մա սին դի մու մով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի թիվ ԵԿԴ/0009/04/14 գոր ծը քննող դա տա վոր Կ. 

Պետ րոս յա նին ծա նու ցել է Բան կի կող մի ց ընդ դեմ Ըն կե րու թյան` վեր ջի նիս նկատ մամբ 

ու նե ցած պա հան ջի նկատ մամբ մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 75-80): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ և 43-րդ 

հոդ ված նե րի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ և 43-

րդ հոդ ված նե րի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 

խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր-

ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա-

բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. պար տա պա նի նկատ մամբ սնան-

կու  թյան վա րու յ թի առ կա յու  թյան պայ ման նե րու մ գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ 

կող մի ց մո րա տո րիու մ չտա րա ծե լու  մա սին դա տա րա նին ծա նու  ցե լու  դեպ քու մ արդ յո՞ք վեր-

ջինս կա րող է իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար դա տա կան կամ ար տա դա տա կան 

կար գով բռնա գան ձու մ տա րա ծել գրա վադր ված գու յ քի վրա:

 «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա պա հով-

ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ա պա հով-

ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար պար տա պա նի գույ քի տի րա պետ ման, օգ տա-

գործ ման կամ տնօ րին ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վոր վում են նույն օ րեն քի 

39-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով օ րենս դի րը նա խա տե սել է 

պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռեց ման կամ այլ կերպ ա սած՝ մո րա-

տո րիու մի  ինս տի տու տը: Պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե ցու մը կամ 

մո րա տո րիու մը պար տա պա նի վճա րու նա կու թյան վե րա կանգն ման նպա տա կին հաս նե լու 

մի  ջոց նե րից մե կն է: Այն ա ռաջ նա հերթ ուղղ ված է պար տա պա նի գույ քի էա կան նվա-

զե ցում թույլ չտա լուն:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծը, ի թիվս այլ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի (օ րի նակ՝ պար տա-

պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից ար գել վում 

է ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման պար տա պա նի կող մի ց իր ցան կա ցած պայ մա նագ րա յին 

կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րով պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում 

տա լը, ար գել վում է պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա-

հանջ նե րով որ ևէ քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թի սկսու մը, որ տեղ 

պար տա պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կա յի նկատ մամբ 

ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ 

անձ` պար տա պա նի մա սով և  այլն), 2-րդ մա սի «գ» կե տով նա խա տե սել է, որ պար տա-
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պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից կարճ վում է 

սնան կու թյան վա րույ թին առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար տա պա նից գու-

մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով այն քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծի վա րույ թը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի 

ա ռար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող պա տաս խա նո ղի կող-

մում հան դես ե կող եր րորդ անձ պար տա պա նի մա սով:

Նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծը կա րող է վերսկս վել սնան կու թյան գոր ծի ա վար տից 

հե տո պար տա պա նի ֆի նան սա պես ա ռող ջաց ման դեպ քում: Հա կա ռակ դեպ քում դա տա-

րա նի սնան կու թյան գործն ա վար տե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճի ռը հիմք է 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հա մար` լու ծար ված պար տա պա նի մա սով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տին և  ար ձա նագ-

րել է, որ դրա նում սահ ման ված է սնան կու թյան գոր ծըն թա ցի հիմն  ա կան ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րից մե  կը, այն է` պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից սա ռեց վում է պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը 

(մո րա տո րիում): Այդ պա հից սա ռեց վում են պար տա տե րե րի բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, 

ո րոնք ուղղ ված են պար տա պա նի նկատ մամբ պա հանջ նե րի բա վա րար մա նը (տե՛ս, օ րի-

նակ, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գու յ քի կա ռա վար ման վար չու  թյու նն ընդ-

դեմ «Ս պի տա կի վե րե լա կա շի նա կան գոր ծա րան» ՓԲԸ-ի թիվ 3-1717(ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի հիմ քով կարճ ման են թա կա են 

սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցու թյամբ ոչ բո լոր քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի 

վա րույթ նե րը, այլ մի այն այն քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե րով գոր ծե րի վա րույթ նե րը, 

ո րոն ցում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նին ներ կա յաց ված է նյու թաի րա վա կան պա-

հանջ` գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու տես քով, և  ո րոնց լու ծու մը կա րող է 

հան գեց նել վեր ջի նիս գույ քա յին զանգ վա ծի փո փո խու թյան (տե՛ս, Մա րի նե Ա վե տիս յանն 

ընդ դեմ Ար տեմ Ա վե տիս յա նի թիվ ԵՄԴ/1140/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ, մի ա ժա մա նակ նկա տի ու նե նա լով բո ղո քի հիմ քում բարձ-

րաց ված հար ցադ րու մը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ 

է քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել հետև յալ ի րա վա կան խնդի րը. ի՞նչ հետ ևանք ներ կա-

րող է ա ռա ջաց նել պար տա պա նի սնան կու թյու նը՝ գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ 

հա մար և  ի՞նչ կար գով պար տա տե րը կա րող է ստա նալ իր ա պա հով ված պա հանջ նե րի 

բա վա րա րում: 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տի հա մա-

ձայն`մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում գրա վով ա պա հով ված պար տա տե-

րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լու կամ նրանց` գրա վով ա պա հով ված պա-

հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար ցան կա ցած գոր ծար քի կամ դրա կա տար մանն ուղղ ված 

ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան կամ գոր ծըն թա ցի վրա, ե թե ա պա հով ված պար տա տե րը մո-

րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցել է դա տա րա նին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` մո րա տո-

րիում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տե-

րը չի ընդգրկ վում սնան կու թյան գոր ծով պար տա տե րե րի ցան կում, և ն րա ա պա հով ված 

պա հանջ նե րը բա վա րար վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րու թյան հա մար գրա-

վադր ված գույ քի ի րաց ման (այդ թվում` գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված` ա ռանց 

դա տա րան դի մե  լու) հաշ վին։

Այդ դեպ քում պար տա տե րերն ան կախ ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման 

չա փից, տվյ ալ պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գա յում չեն կա րող որ ևէ պա հանջ ներ-

կա յաց նել պար տա պա նի այլ գույ քի նկատ մամբ:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` մո րա տո-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

218

րիում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին չծա նու ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տերն 

ընդգրկ վում է  սնան կու թյան  գոր ծով պար տա տե րե րի ցան կում և  իր ա պա հով ված պա-

հանջ նե րի բա վա րա րումն  ստա նում է նույն հոդ վա ծի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մա սե րով 

սահ ման ված կար գով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա-

տե րե րի ցան կում ընդգրկ ված գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է պա հան ջել 

իր` գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը ա ռաջ նա հերթ կեր պով բա վա րա րել գրա-

վադր ված գույ քի վա ճառ քից ստաց ված մի  ջոց նե րից:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պար-

տա տե րե րի ցան կում ընդգրկ ված գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը չի կա րող մաս-

նակ ցել պար տա պա նին պատ կա նող իր հա մա պա տաս խան պար տա վո րու թյան հա մար 

չգրա վադր ված գույ քի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րի բաշխ մա նը մի նչև գրա վադր ված 

գույ քի ի րա ցու մը, քա նի դեռ գրա վադր ված գույ քի ար ժեքն ա վե լի կամ հա վա սար է ա պա-

հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջին, բա ցա ռու թյամբ դա տա րա նի ո րոշ մամբ հա մար ժեք 

պաշտ պա նու թյան տրա մադր ման դեպ քե րի: Ե թե գրա վադր ված գույ քի ար ժե քը (մե կ նար-

կա յին գի նը) հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով ի րաց ման ըն թաց քում կամ գույ քի 

կորս տի (ոչն չաց ման, հափշ տակ ման) կամ վն աս ման արդ յուն քում նվա զում է ա պա հով-

ված պա հան ջի չա փից, ա պա ա պա հով ված պար տա տե րը ձեռք է բե րում քվեար կու թյան 

ձայ նի ի րա վունք` այդ նվազ ման չա փով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե հա-

մա պա տաս խան գրա վի ա ռար կա յի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րը բա վա րար չեն 

պար տա տե րե րի ցան կում ընդգրկ ված ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հանջ ներն ամ-

բող ջո վին մա րե լու հա մար, ինչ պես նաև ե րաշ խի քով (ե րաշ խա վո րու թյամբ) ա պա հով-

ված պա հանջ նե րի չբա վա րար ված (այդ թվում` ե րաշ խիք կամ ե րաշ խա վո րու թյուն տված 

ան ձից պար տա վո րու թյան կա տա րում չպա հան ջե լու հետ ևան քով չբա վա րար ված) մա սը 

(բա ցա ռու թյամբ այդ պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման 

հա մար պար տա պա նի սնան կու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վարկ ված` պայ մա նագ րով սահ-

ման ված տու ժանք նե րի, տու գանք նե րի և վ ճար ման են թա կա տո կոս նե րի գու մար նե րի) 

հա մար վում է չա պա հով ված պա հանջ, իսկ պար տա տե րը` չա պա հով ված պար տա տեր` 

չա պա հով ված պա հան ջի չա փով:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ե թե գրա-

վի ա ռար կա յի շու կա յա կան ար ժե քը հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի 

գու մա րին կամ ցածր է դրա նից, ա պա պար տա տե րե րի ցան կում ընդգրկ ված պար տա-

տերն ի րա վունք ու նի իր պա հան ջի կամ դրա մա սի չա փով դա տա րա նի ո րոշ մամբ որ պես 

սե փա կա նու թյուն իր կամ իր նշած ան ձի օգ տին ստա նա լու գրա վի ա ռար կան` փոխ հա-

տու ցե լով այդ գույ քի պահ պան ման և փո խանց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, ինչ պես նաև 

կա ռա վար չի վար ձատ րու թյու նը` գրա վի ա ռար կա յի ար ժե քի 5 տո կո սի չա փով: Այդ դեպ-

քում տվյ ալ պար տա տի րոջ պա հան ջի չա փը չի նվա զեց վում գույ քի պահ պան ման և փո-

խանց ման ծախ սե րի և կա ռա վար չի վար ձատ րու թյան հա մար վճար ված գու մա րի չա փով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը «ՎՏԲ- Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ « Կա լաչ» ՍՊԸ-ի 

և Սիլ վա Համ բար ձու մ յա նի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 17.07.2015 

թվա կա նին կա յաց րած ո րոշ մամբ վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ ընդ հա նուր կա նո նի 

հա մա ձայն` գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան 

կա տար ման հա մար գրա վադր ված գույ քը չի ընդգրկ վում սնանկ ճա նաչ ված պար տա-

պա նի գույ քի կազ մում և  ա պա հով ված պար տա տե րը կա րող է այդ գույ քից իր պա-

հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նալ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով, սա կայն մի այն այն դեպ քում, երբ 

տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու վե րա բեր յալ` ա պա հով ված պար տա-

տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին: Այ սինքն` օ րենս դի րը, 

պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ նե լով ա պա հով-
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ված պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը գրա վադր ված գույ քի 

հաշ վին` շրջան ցե լով սնան կու թյան գոր ծով վա րույ թը, մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է 

այն պար տա դիր պայ մա նը, ո րի պահ պան ման դեպ քում մի այն «Ս նան կու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կա նո նը կա րող է գոր ծել: Նշ ված 

պայ մա նի չպահ պան ման դեպ քում` գրա վադր ված գույ քը նե րառ վում է սնանկ ճա նաչ-

ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում և  ա պա հով ված պար տա տե րը դրա նից բա վա րա րում 

կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում` ընդգրկ վե լով 

պար տա տե րե րի ցան կում:

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ օ րենս դի րը պար տա պա նի նկատ մամբ սնան կու-

թյան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման նե րում գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան 

պար տա տի րոջ հա մար նա խա տե սել է իր բա վա րա րու մը ստա նա լու եր կու այ լընտ րան քա-

յին ե ղա նակ՝ սնան կու թյան վա րույ թից դուրս և ս նան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում՝ 

նշված եր կու ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը թող նե լով պար-

տա տի րոջ հա յե ցո ղու թյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րում է, որ թե՛ սնան կու թյան վա րույ-

թից դուրս, թե՛ սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում բա վա րա րում ստա նա լու ե ղա-

նակ ներն ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Այս պես, ե թե գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տերն ընտ րում է 

սնան կու թյան գոր ծով վա րույ թը շրջան ցե լու մի  ջո ցով իր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու 

ե ղա նա կը, ա պա վեր ջինս բա վա րա րում կա րող է ստա նալ բա ցա ռա պես գրա վադր ված 

գույ քի հաշ վին, և  ան կախ ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման չա փից, տվյ ալ 

պար տա վո րու թյան մա սով հե տա գա յում չի կա րող որ ևէ պա հանջ ներ կա յաց նել պար տա-

պա նի այլ գույ քի նկատ մամբ: Մինչ դեռ այն դեպ քում, երբ գրա վով ա պա հով ված պար-

տա վո րու թյան պար տա տերն ընտ րում է սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում իր պա-

հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու ե ղա նա կը, ա պա գրա վադր ված գույ քը նե րառ վում 

է սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի գույ քի կազ մում, և  այս դեպ քում գրա վով ա պա հով-

ված պար տա վո րու թյան պար տա տերն իր պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը կա րող է ստա նալ 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 9-րդ մա սե րով 

սահ ման ված կար գով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` օ րենսդ րի կող մի ց նման տար բե րակ ված կար-

գա վո րում սահ մա նե լու նպա տակն է սնան կու թյան վա րույ թի առ կա յու թյան պայ ման-

նե րում ե րաշ խա վո րել գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րե րի և մ յուս պար տա տե րե րի 

ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի մի ջև ող ջա մի տ հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Այդ իսկ 

նկա տա ռու մով օ րենս դի րը, գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րո ջը հնա րա վո րու թյուն 

ըն ձե ռե լով կա մո վին ընտ րե լու իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման ե ղա նա կը՝ շրջան ցե լով 

սնան կու թյան վա րույ թը, կամ այդ պի սի բա վա րա րում ստա նալ սնան կու թյան վա րույ թի 

շրջա նակ նե րում, այ դու հան դերձ, նա խա տե սել է ո րո շա կի սահ մա նա փա կումն  եր: Այս պես՝ 

սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րից դուրս իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա-

լու՝ գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ՝ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա-

րար ման ի րա վունքն օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է գրա վի ար ժե քի սահ ման նե րով, ի 

տար բե րու թյուն քա ղա քա ցիա կան շրջա նա ռու թյան բնա կա նոն պայ ման նե րի, երբ գրա-

վով ա պա հով ված պար տա տերն ի րա վունք ու նի գրավ դրված գույ քի ի րա ցու մի ց ստաց-

ված գու մարն իր պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար բա վա րար չլի նե լու պայ ման նե րում 

պա կաս գու մարն ստա նալ պար տա պա նի այլ գույ քից (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 251-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ): Միա ժա մա նակ, սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում 

գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյան պար տա տի րոջն ի րա վունք վե րա պա հե լով 

պա հան ջել իր` գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյունն ա ռաջ նա հերթ բա վա րա րել 

գրա վադր ված գույ քի վա ճառ քից ստաց ված մի  ջոց նե րից, պա հան ջի բա վա րա րու մը գրա-

վից ա զատ գույ քից օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է այն քան, քա նի դեռ գրա վադր ված 

գույ քի ար ժեքն ա վե լի կամ հա վա սար է ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջին: Ընդ 
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ո րում, գրա վից ա զատ գույ քի հաշ վին գրա վով ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջ պա հանջ-

նե րը կա րող են բա վա րար վել մի այն որ պես չա պա հով ված պա հանջ՝ գրա վադր ված գույ-

քի ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րից չբա վա րար ված պա հան ջի մա սով՝ «Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գով և պայ ման նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել նաև, որ օ րենս դի րը, պար տա պա նի 

սնանկ ճա նաչ վե լու դեպ քում հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ նե լով գրա վով ա պա հով ված պա-

հան ջի պար տա տի րո ջը ստա նա լու իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում` շրջան ցե լով սնան կու-

թյան գոր ծով վա րույ թը, և  այդ բա վա րար ման չա փը սահ մա նա փա կե լով բա ցա ռա պես 

գրա վադր ված գույ քի ար ժե քով, որ ևէ կերպ չի սահ մա նա փա կել գրա վով ա պա հով ված 

պար տա տի րոջ՝ գրա վով ա պա հով ված իր պա հանջ նե րի բա վա րար ման ի րա վուն քի ի րաց-

ման՝ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ե ղա նակ նե րի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը: Մաս-

նա վո րա պես՝ սահ մա նա փակ ված չէ գրա վադր ված գույ քը ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-

ված՝ դա տա կան կամ ար տա դա տա կան կար գով ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ա վե լին, 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րենս դի րը, սահ մա նե-

լով, որ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րը սնան կու թյան վա րույ թից դուրս բա վա րար-

վում են բա ցա ռա պես այդ պար տա վո րու թյան հա մար գրա վադր ված գույ քի ի րաց ման 

հաշ վին, մաս նա վո րեց նե լով նշել է՝ «այդ թվում` գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված` 

ա ռանց դա տա րան դի մե  լու» հաշ վին, ին չը նշա նա կում է, որ դա տա կան կար գով գրա-

վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու և  ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյունն ինք-

նին են թադր վում է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, երբ գրա-

վով ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տերն օգտ վում է իր պա հան ջի բա վա րա րու մը 

սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րից դուրս ստա նա լու՝ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 

ի րա վուն քից, վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն ու նի գրա վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում 

տա րա ծել և  ի րաց նել այն ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան կար գով՝ ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ գրա վադր ված գույ քի ի րաց ման կա նոն նե-

րին հա մա պա տաս խան: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ «Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի «գ» կե տով սահ ման ված՝ մո րա տո րիու մի  

գոր ծո ղու թյան տա րած ման բա ցա ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գրա վով ա պա-

հով ված պար տա տի րո ջը մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին դա տա րա նին ծա նու ցե լու 

դեպ քում սնան կու թյան վա րույ թը շրջան ցե լով գրա վով ա պա հով ված պա հանջ նե րի հա-

մար դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում ստա նալ, կամ գրա վով ա պա հով ված պա հանջ-

նե րի բա վա րար ման հա մար կնքել ցան կա ցած գոր ծարք կամ ի րա կա նաց նել այդ պի սի 

գոր ծար քի կա տար մանն ուղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն կամ գոր ծըն թաց: 

Հետ ևա բար, ե թե տե ղե կա նա լով պար տա պա նի սնանկ ճա նաչ վե լու մա սին` գրա վով 

ա պա հով ված պա հան ջի պար տա տերն ա պա հո վել է սնան կու թյան վա րույ թը շրջան ցե լով 

իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում ստա նա լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պար տա դիր 

պայ մա նի կա տա րու մը, այն է՝ ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա-

սին, ա պա վեր ջի նիս՝ գրա վադր ված գույ քի ար ժե քի սահ ման նե րում պա հանջ նե րի դրա-

մա կան կամ այլ բա վա րա րում ստա նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման՝ պար տա տի րոջ կող մի ց 

ընտր ված ե ղա նա կի վրա այլևս մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չի կա րող տա րած վել, 

այդ թվում՝ չեն կա րող գոր ծել «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի «բ» և «գ» կե տե րով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը, այն է՝ չի կա րող գոր-

ծել պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով 

որ ևէ քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր ծի վա րույթ սկսե լու ար գել քը, ինչ պես նաև չի 

կա րող կարճ վել գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հան ջով քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը, ո րը վե րա բե րում է գրա վադր ված գույ քի հաշ վին գ  րա վով 

ա պա հով ված պար տա տի րոջ պա հան ջի բա վա րար մա նը:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` վե րը նշված կար գա վո րումն  ե րը 

հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են նաև այն դեպ քե րում, երբ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա-
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նի պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման հա մար գրա վադր վել է եր րորդ ան ձին պատ-

կա նող գույք: Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 47-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սից, հա մա ձայն ո րի՝ պար տա պա նի գույ քի կազ մում է նե րառ վում պար-

տա պա նին պատ կա նող ցան կա ցած գույք, ի րա վունք կամ այլ ակ տիվ, նե րառ յալ` մտա վոր 

սե փա կա նու թյան օբ յեկտ: Ի ա պա հո վումն  պար տա պա նի` նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սով նա խա տես ված մո րա տո րիում չտա րա ծե լու  մա սին դա տա րա նին ծա նու-

ցած գրա վով ա պա հով ված պար տա տի րոջ առջև ստանձ նած պար տա վո րու թյան հա-

մար գրա վադր ված գույ քը (այդ թվում` եր րորդ ան ձին պատ կա նող) չի ընդգրկ վում 

պար տա պա նի գույ քի կազ մում, բա ցա ռու թյամբ դրա ի րա ցու մի ց ստաց ված մի  ջոց նե րի, 

ո րոնք պար տա պա նի գույ քի կազ մում են ընդգրկ վում նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 8-րդ 

մա սով նա խա տես ված դեպ քում:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Ըն կե րու թյան մի ջև կնքվել են վար կա-

յին ծա ռա յու թյան պայ մա նագ րեր, իսկ ի ա պա հո վումն  վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե-

րի կա տար ման՝ Բան կի, Ըն կե րու թյան և սույն գոր ծով մյուս պա տաս խա նող նե րի մի ջև 

կնքվել են ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի (հի փո թե քի) պայ մա նագ րեր:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 11.03.2014 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/0009/04/14 վճռով Ըն կե րու թյու նը ճա-

նաչ վել է սնանկ: Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րան ներ կա յաց ված` Բան կի 09.06.2014 թվա կա նի գրու թյամբ վեր-

ջինս ներ կա յաց րել է մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյուն չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցում:

Դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ սույն վե ճը վե րա բե րում է սնանկ ճա նաչ ված 

Ըն կե րու թյան գույ քա յին պար տա վո րու թյուն նե րին, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-

րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի հիմ քով կար ճել է գոր ծի վա րույ թը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա-

բեր յալ Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը, նշել է, որ գրա վով ա պա հով ված պար տա տե րը 

մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին կա րող է ծա նու ցել մի այն սնան կու թյան գոր ծի վա-

րույ թի շրջա նակ նե րում: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ ե թե գրա վով ա պա հով ված 

պար տա տե րը ծա նու ցել է դա տա րա նին մո րա տո րիում չտա րա ծե լու վե րա բեր յալ, ա պա 

մո րա տո րիու մը չի տա րած վում բա ցա ռա պես պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա-

վա րա րում տա լու գոր ծարք նե րի կամ գոր ծարք նե րին ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ 

գոր ծըն թաց նե րի վրա: 

Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 

որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, սահ մա նե լով պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման սա ռե-

ցու մը կամ մո րա տո րիու մը, մի ա ժա մա նակ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ մա նել է մո-

րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու դեպ քե րը, ո րոն ցից է գրա վով ա պա հով ված 

պար տա տե րե րին դրա մա կան կամ այլ բա վա րա րում տա լը, ե թե ա պա հով ված պար տա-

տե րը մո րա տո րիում չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցել է դա տա րա նին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Բան կը դա տա րան է ներ կա յաց րել մո-

րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցում, այ սինքն՝ ա պա հո վել է 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված այն պար տա դիր պայ-

մա նի կա տա րու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ նում վեր ջի նիս՝ որ պես գրա վով ա պա-

հով ված պար տա տի րոջ պա հանջ նե րի վրա չտա րա ծել մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը, 

հետ ևա բար նաև՝ սնան կու թյան վա րույ թը շրջան ցե լով իր պա հանջ նե րի բա վա րա րում 

ստա նալ ինչ պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան կար գով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րի սխալ մե կ նա բա նու-

թյան արդ յուն քում սխալ են գնա հա տել նաև Բան կի կող մի ց Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- 

Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան ներ կա յաց ված 

մո րա տո րիու մի  գոր ծո ղու թյու նը չտա րա ծե լու մա սին ծա նու ցու մը, ինչն ազ դել է գոր ծի 
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ել քի վրա, հետ ևա բար անհ րա ժեշտ է գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան նե-

րու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր 

քննու թյան ըն թաց քում

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 19.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:  

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1446/02/13

դատարանի որոշում  2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1446/02/13    

Նախագահող դատավոր`  Ն. Բարսեղյ ան 

Դատավորներ` Ս. Միքայելյ ան

  Հ. Ենոքյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` 

Բանկ) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 12.03.2015 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի «Էմ մե լ Ս քայ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) սնան կու-

թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր Ղահ րա ման յա նի ընդ դեմ Բան կի, եր րորդ ան ձինք 

«Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի` 655.416.000 ՀՀ դրամ պատ ճառ ված վն ա սի հա-

տուց ման 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` Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չա տուր 

Ղահ րա ման յա նը պա հան ջել է Բան կից բռնա գան ձել 655.416.000 ՀՀ դրամ` որ պես պատ-

ճառ ված վն ա սի գու մար:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սու քո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 19.11.2014 թվա կա նի 

վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

12.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Բան կի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

19.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Բան կի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րի չը:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տը, նու յն հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

17-րդ և 1058-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ 

հոդ վա ծը, 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 53-րդ և 54-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման ու գնա-

հատ ման չի են թար կել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը և, ան տե սե լով դրանք, սխալ 

եզ րա հանգ ման է ե կել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի 

վե րա բեր յալ:

Հիմն  ա վոր չէ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, թե «Ս նան կու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա 

չէ, այլ փո խա րե նը կի րառ ման է են թա կա նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տը, քա նի որ 

ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րում է ոչ թե փո խանց ված գույ քի կամ դրա ար-

ժե քի հետ պա հան ջին, այլ կա տար ված գոր ծար քի, փո խանց ման և գույ քի օ տա րումն  ե րի 

հետ ևան քով պար տա պա նին պատ ճառ ված վն ա սին:

Տվյ  ալ դեպ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» 

կե տում նշված «վն աս» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը կազ մում է հենց գույ քի 

ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման պա հի դրու թյամբ դրա շու կա յա կան ար ժե-

քի տար բե րու թյու նը: Այ սինքն` հիշ յալ դրույ թով ներ կա յաց վող պա հան ջը վե րա բե րում է 

օ տար ված (փո խանց ված) գույ քի շու կա յա կան «ար ժե քի» հնա րա վոր պա կա սող մա սին: 

Կա ռա վա րի չը, պար տա տեր Բան կից վն ա սի հա տու ցում պա հան ջե լով, փաս տո րեն պա-

հան ջում է գույ քի «ար ժե քի» հա տու ցում: Նշ ված «ար ժեքն» էլ հենց «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված գույ քի «ար ժեքն» է, ո րը չի 

կա րող հետ պա հանջ վել, քա նի որ գույ քը փո խանց վել է բան կի ա պա հով ված պա հան ջի 

բա վա րար ման հա մար այդ (գրա վադր ված) գույ քի հետ կապ ված գոր ծար քի (տվյ ալ դեպ-

քում` «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ մա նագ րի) կա-

տար ման արդ յուն քում:

Ընդ ո րում, կող մե  րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ հրա ժա րագ նի կնքու մը չի կա րող 

ո րակ վել որ պես ոչ ի րա վա չափ, բա ցի այդ, բա ցա կա յում է Բան կի մե ղ քը։ Հետ ևա բար վն ա-

սի առ կա յու թյունն ա պա ցուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 

17-րդ և 1058-րդ հոդ ված նե րի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի «դ» կե տի դրույթ նե րը թե´ ա ռան ձին, և թե´ մի ա սին չէին կա րող կի րառ վել։ 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 12.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Դա տա րան` նոր քննու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, թե Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի մի  շարք հոդ ված նե րի 

ի րա վադ րույթ նե րը, հիմն  ա վոր չեն, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րո շու մը կա-

յաց րել է սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման ու դրանց վե րա բե րե լի օ րենք նե րի նոր մե  րի կի րառ մամբ, 

ին չի արդ յուն քում կա յաց րել է պատ ճա ռա բան ված և հիմն  ա վոր ված ո րո շում։ Տվյ  ալ դեպ-

քում հա մա պա տաս խան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին 

թե´ Դա տա րա նի, և թե´ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը հիմն  ված են գոր-

ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման արդ յունք-

նե րի վրա, ին չի վե րա բեր յալ վեր ջին ներս կա տա րել են անհ րա ժեշտ ու տրա մա բա նա կան 

հետ ևու թյուն ներ:



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

225

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը`

1) Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 15.01.2013 թվա կա նի թիվ ԵԷԴ/0068/04/12 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

վճռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ, իսկ 25.01.2013 թվա կա նի ո րոշ ման հա մա ձայն` 

Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ է նշա նակ վել Խա չա տուր Ղահ րա ման-

յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-15).

2) Բան կի և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի մի ջև 11.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189 

գլխա վոր վար կա յին պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տով նա խա տես ված է, որ Բան կը «Էդ Ս քայ» 

ՍՊԸ-ին կա րող է տրա մադ րել 2.482.460 ԱՄՆ դո լա րի կամ հա մար ժեք դրա մի  զու գա հեռ 

և հա ջոր դա կան վար կեր, վար կա յին գծեր, օ վերդ րաֆտ ներ, ե րաշ խիք ներ, ինչ պես նաև 

թո ղար կել ակ րե դի տիվն  եր, վար կեր (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21).

3) Բան կի և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի մի ջև 15.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189/1 են-

թա վար կա յին պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տով նա խա տես ված է, որ Բան կը «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-

ին տրա մադ րում է 700.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով վարկ` մի նչև 16.03.2015 թվա կա նը մար-

ման վերջ նա ժամկ  ե տով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 22-25).

4) Բան կի և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի մի ջև 03.06.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի209 

են թա վար կա յին պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Բան կը «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ին տրա-

մադ րել է 500.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով վարկ` մի նչև 03.02.2012 թվա կա նը մար ման վերջ-

նա ժամկ  ե տով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 29-33).

5) Բան կի և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 22.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի192 

գլխա վոր վար կա յին պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Բան կը « Շար լո տա» ՍՊԸ-ին 

կա րող է տրա մադ րել 2.482.460 ԱՄՆ դո լա րի կամ հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  զու գա հեռ և 

հա ջոր դա կան վար կեր, վար կա յին գծեր, օ վերդ րաֆտ ներ, ե րաշ խիք ներ, ինչ պես նաև թո-

ղար կել ակ րե դի տիվն  եր, վար կեր (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34).

6) Բան կի և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 28.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի192 

վար կա յին գծի պայ մա նագ րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` Բան կը « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի հա մար 

բա ցել է վե րա կանգն վող վար կա յին գիծ 600.000 ԱՄՆ դո լա րի չա փով (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 35-37).

7) Բան կի, Ըն կե րու թյան և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի մի ջև 11.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ 

Ե44Ի189Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ի ա պա հո վումն  

թիվ Ե44Ի189 գլխա վոր վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի ու նե-

ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման՝ Ըն կե րու թյու նը գրա վադ րել է սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ հաս ցե-

նե րում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ հաս ցեում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի 

թիվ 34/3 3-րդ հաս ցեում և Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քե րը: Նշ ված պայ մա նագ րի 7.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը (գրա վա-

տուն) ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նու թյուն է տվել և  ի րա վունք 

է վե րա պա հել Բան կին (գրա վա ռո ւին) սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման 

կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում, ա ռանց դա տա րան դի մե  լու բռնա գան ձում տա րա-

ծել պայ մա նագ րով գրա վադր ված գրա վի ա ռար կա յի վրա և  ի րաց նել այն կամ վար կա յին 

պար տա վո րու թյան (մայր գու մար, տո կոս, տույժ, տու գանք) հա մա պա տաս խան չա փի դի-

մաց գրա վի ա ռար կան ի սե փա կա նու թյուն հանձ նել գրա վա ռո ւին կամ գրա վա ռո ւի նշած 

եր րորդ ան ձին կամ ուղ ղա կի վա ճառ քի ձևով այն վա ճա ռել եր րորդ ան ձին կամ ի րաց նել 

գրա վի ա ռար կան լի ցեն զա վոր ված այլ ըն կե րու թյուն նե րի կող մի ց կազ մա կեր պած հրա-

պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26-28). 

8) Բան կի, Ըն կե րու թյան և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 22.03.2011 թվա կա նին կնքված 

թիվ Ե44Ի192Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ի ա պա-

հո վումն  Բան կի և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 22.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի192 

գլխա վոր վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի ու նե ցած պար-
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տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման` Ըն կե րու թյու նը գրա վադ րել է սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ հաս ցե նե-

րում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ հաս ցեում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի 

թիվ 34/3 3-րդ հաս ցեում և Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քե րը: Նշ ված պայ մա նագ րի 7.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը (գրա-

վա տուն) ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նու թյուն է տվել և  ի րա վունք 

է վե րա պա հել Բան կին (գրա վա ռո ւին) սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման 

կամ ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում, ա ռանց դա տա րան դի մե  լու բռնա գան ձում տա-

րա ծել պայ մա նագ րով գրա վադր ված գրա վի ա ռար կա յի վրա և  ի րաց նել այն կամ վար-

կա յին պար տա վո րու թյան (մայր գու մար, տո կոս, տույժ, տու գանք) հա մա պա տաս խան 

չա փի դի մաց գրա վի ա ռար կան ի սե փա կա նու թյուն հանձ նել գրա վա ռո ւին կամ գրա-

վա ռո ւի նշած եր րորդ ան ձին կամ ուղ ղա կի վա ճառ քի ձևով այն վա ճա ռել եր րորդ ան ձին 

կամ ի րաց նել գրա վի ա ռար կան լի ցեն զա վոր ված այլ ըն կե րու թյուն նե րի կող մի ց կազ մա-

կեր պած հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 16-20). 

9) 21.07.2012 թվա կա նին Բան կի, «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու-

թյան մի ջև կնքված «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ-

մա նագ րի 1.3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյու նը՝ որ պես գրա վա տու, 14.07.2012 թվա կա նի 

դրու թյամբ « Շառ լո տա» ՍՊԸ-ի կող մի ց Բան կի հան դեպ ու նե ցած 675.159,41 ԱՄՆ դո լար և 

500.000 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան դի մաց և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի կող մի ց Բան կի հան դեպ 

ու նե ցած 1.966.224,33 ԱՄՆ դո լար և 500.000 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյան դի մաց որ պես 

սե փա կա նու թյուն, 750.000.000 ՀՀ դրա մի  դի մաց հանձ նել է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

ի րեն պատ կա նող, 22.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի192Ա և 11.03.2011 թվա կա նին 

կնքված թիվ Ե44Ի189Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նագ րե րով գրա վադր-

ված՝ Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 

34/3 2-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 

5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը, իսկ Բան կը « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի 675.159,41 

ԱՄՆ դո լար և 500.000 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյու նը, «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի 03.06.2011 թվա կա-

նին կնքված թիվ Ե44Ի209 են թա վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, 15.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189 վար կա յին գծի 

պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից տո կոս նե րը 

և տույ ժե րը, 15.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189/1 են թա վար կա յին պայ մա նագ րով 

Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից տո կոս նե րը և տույ ժե րը, և 

վար կի մն ա ցոր դից 229.918,62 ԱՄՆ դո լա րը հա մա րել է մար ված: Նշ ված պայ մա նագ րի 

1.3.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ 750.000.000 ՀՀ դրա մի  և պայ մա նագ րի 1.3-րդ կե տում նշված 

պար տա վո րու թյուն նե րի մար մանն ուղղ ված գու մար նե րի հան րա գու մա րի տար բե րու թյան 

չա փով գու մա րը են թա կա է ուղղ ման 1.3-րդ կե տում նշված գոր ծար քից հե տո 15.03.2011 

թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189 վար կա յին գծի պայ մա նագ րով և 15.03.2011 թվա կա նին 

կնքված թիվ Ե44Ի189/1 են թա վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ հաշ վեգր վե լիք տո կո սա գու մա րի մար մա նը։ 

Պայ մա նագ րի 2.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Գ րա վա տուն պար տա վոր վում է Եր ևա նի Հա լաբ յան 

փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ, Եր ևա նի Հա-

լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցե նե րում 

գտնվող ան շարժ գույ քե րը հանձ նել որ պես սե փա կա նու թյուն պայ մա նագ րի 1.4-րդ կե տում 

նշված «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի ( Վար կա ռու 1) և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի ( Վար կա ռու 2) պարտ քի դի-

մաց: Պայ մա նագ րի 2.3.3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Բան կը պար տա վոր է ան շարժ գույ քե րը 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով իր ան վամբ գրան ցե լուց հե տո մի նչև 31.10.2012 թվա կանն 

օ տա րել ան շարժ գույ քե րը գրա վա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ 31.10.2012 թվա կա նից հե-

տո մի նչև 01.01.2013 թվա կանն օ տա րե լու դեպ քում գրա վա տուն օգտ վում է նա խա պատ-

վու թյան ի րա վուն քից, ո րից հե տո Բան կը ի րա վունք է ստա նում ա զատ տնօ րի նել ան շարժ 

գույ քե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7-10): 
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու-

թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-

տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի և նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի դրույթ նե րի սխալ կի րառ ման հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա-

ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք «Ս նան-

կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի սահ մա նա փա կու մն  ե րը վե րա բե-

րու մ են բան կի կամ վար կա յին կազ մա կեր պու  թյան կող մի ց ա պա հով ված պա հանջ նե րի 

բա վա րար ման հա մար փո խանց ված ան շարժ գու յ քի հետ կապ ված բո լոր գոր ծարք նե րին:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` կա ռա վա-

րի չը կա րող է սնան կու թյան վե րա բեր յալ դի մում ներ կա յաց նե լուց հե տո ոչ ուշ, քան մե կ 

տար վա ըն թաց քում դի մե լ դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու`

ա) պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը (այդ թվում` ոչ դրա մա-

յին) պար տա պա նի հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց, ո րոնք կա տար վել են պար տա պա նին 

սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում.

բ) պար տա պա նի կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը ցան կա ցած եր րորդ ան-

ձանց, ո րոնք կա տար վել են սնան կու թյան վե րա բեր յալ դի մում ներ կա յաց նե լուն նա խոր-

դող ե րեք տար վա ըն թաց քում.

գ) սնան կու թյան դի մում ներ կա յաց նե լուն նա խոր դած 90 օր վա ըն թաց քում (մե կ տար-

վա ըն թաց քում, ե թե փո խան ցու մը կա տար վել է փոխ կա պակց ված ան ձին) պար տա պա-

նի` պար տա տի րո ջը կամ վեր ջի նիս օգ տին նախ կի նում ստանձ նած պար տա վո րու թյան 

դի մաց կա տա րած ցան կա ցած փո խան ցում (այդ թվում` ոչ դրա մա յին), ո րը կա տա րե լու 

պա հին պար տա պա նը անվ ճա րու նակ էր, և պար տա տե րը ստա ցել է էա պես ա վե լին, քան 

կստա նար սնան կու թյան վա րույ թում` պար տա պա նի լու ծար ման դեպ քում.

դ) պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում 

կա տար ված գոր ծարք նե րի, փո խան ցումն  ե րի և գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով 

պար տա պա նին պատ ճառ ված վն ա սը, ո րը հետ ևանք է գույ քի, ծա ռա յու թյան, աշ-

խա տան քի ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման պա հի դրու թյամբ դրա 

շու կա յա կան ար ժե քի տար բե րու թյան, բա ցա ռու թյամբ ե թե գոր ծար քը կնքվել է հրա-

պա րա կա յին սա կար կու թյան հի ման վրա:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի «գ» կե տով 

նա խա տես ված դեպ քե րում փո խանց ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը չի կա րող հետ պա-

հանջ վել, ե թե`

ա) փո խանց ման հետ մի ա ժա մա նակ պար տա տե րը պար տա պա նին է փո խան ցում 

հա մար ժեք այլ գույք.

բ) պար տա պա նի կող մի ց պար տա տի րոջ նկատ մամբ նախ կի նում ստանձ նած պար-

տա վո րու թյան կա տա րու մի ց հե տո պար տա տե րը գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող նոր 

գույք է փո խան ցել պար տա պա նին.

գ) պար տա պանն իր բնա կա նոն գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կա տա-

րել է պար տա տի րոջ նկատ մամբ այդ ըն թաց քում ստանձ նած պար տա վո րու թյու նը, ե թե 

այն կա տար վել է գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին հա մա պա տաս խան.
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դ) փո խանց մամբ կա տար վել է պար տա տի րոջ նկատ մամբ ստանձ նած 200.000 ՀՀ 

դրա մը չգե րա զան ցող պար տա վո րու թյուն.

ե) պար տա պա նի գույ քի գրա վի այն պայ մա նագ րե րը, ո րի արդ յուն քում չեն խախտ-

վում չա պա հով ված պար տա տե րե րի ի րա վունք նե րը (ո րի արդ յուն քում պար տա պա նի չա-

պա հով ված պար տա վո րու թյուն նե րի ար ժե քը չի գե րա զան ցի նրա գրա վով չծան րա բեռն-

ված գույ քի ար ժե քից).

զ) փո խանց մամբ կա տար վել են հար կե րի, տուր քե րի և  այլ պար տա դիր վճար նե րի 

գծով պար տա վո րու թյուն նե րը, վար չա կան տու գան քի վճա րումն  ե րը:

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

եզ րա կաց նում է, որ սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի և մ յուս պա հան ջա տե րե րի շա հե-

րը պաշտ պա նե լու նպա տա կով օ րենս դի րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել պար տա պա նի 

սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չին՝ դա տա կան կար գով հետ ստա նա լու պար տա պա նի 

կող մի ց նույն հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում և ժամկ  ետ նե րում կա տար ված դրա մա-

յին և  ոչ դրա մա յին օ տա րումն  ե րը։

Ընդ ո րում, նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված պայ ման նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում դրա նով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում դա տա կան կար գով հետ վե րա դարձ ման 

են թա կա են՝

- պար տա պա նի՝ եր րորդ ան ձանց կա տա րած ան հա տույց փո խան ցումն  ե րը, այդ 

թվում՝ ոչ դրա մա յին,

- պար տա պա նի՝ պար տա տի րո ջը կամ վեր ջի նիս օգ տին նախ կի նում ստանձ նած 

պար տա վո րու թյան դի մաց կա տա րած ցան կա ցած փո խան ցումն  ե րը, այդ թվում՝ ոչ դրա-

մա յին,

- գույ քի (ծա ռա յու թյան, աշ խա տան քի) ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման 

պա հի դրու թյամբ դրա շու կա յա կան ար ժե քի տար բե րու թյու նը, ո րը «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով դիտ վում է որ պես կա տա րած գոր ծարք նե րի, փո խան ցումն  ե րի 

և գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով պար տա պա նին պատ ճառ ված վն աս։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րենս դի րը նա-

խա տե սել է նաև ո րո շա կի ար գե լող նոր մե ր, ո րոն ցով սահ մա նա փա կել է սնան կու թյան 

գոր ծով կա ռա վար չի՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» 

կե տով սահ ման ված՝ պար տա տի րո ջից ակ տիվն  ե րի հա վա քագր ման ի րա վուն քը, մաս նա-

վո րա պես՝ հետ չեն կա րող պա հանջ վել այն փո խան ցումն  ե րը, ո րոնք կա տար վել են պար-

տա տի րո ջը՝ նախ կի նում ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց։

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն 

հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րում փո խանց ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը չի կա-

րող հետ պա հանջ վել, ե թե դրանք փո խանց վել են բան կի կամ վար կա յին կազ մա կեր-

պու թյան ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար այդ գույ քի հետ կապ ված 

գոր ծարք նե րի կա տար ման արդ յուն քում:

Վե րը նշված ի րա վադ րույ թի տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դրա նով օ րենս դի րը սահ մա նա փա կել է սնան կու թյան գոր-

ծով կա ռա վար չի՝ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-

ման ված ակ տիվն  ե րի հա վա քագր ման ի րա վուն քը։

Ընդ ո րում, ե թե «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա-

խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը վե րա բե րում են մի այն նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ» 

կե տում սահ ման ված դեպ քե րին, ա պա նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված սահ-

մա նա փա կումն  ե րը տա րած վում են փո խանց ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը վե րա դարձ նե-

լու կա ռա վար չի ի րա վուն քի՝ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր դեպ քե րի վրա այն քա-

նով, որ քա նով այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը կի րա ռե լի են փո խանց ված գույ քը կամ դրա 

ար ժե քը վե րա դարձ նե լու կա ռա վար չի հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի նկատ մամբ։

Միա ժա մա նակ, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի վեր-

լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի ու ժով նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ-
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քե րում (այն է՝ 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված) օ տար ված գույ քը կամ գույ քի 

ար ժե քը չի կա րող հետ պա հանջ վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու-

թյան դեպ քում՝

- գույ քը փո խանց վել է բան կի կամ վար կա յին կազ մա կեր պու թյան`ա պա հով ված պա-

հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար,

- գույ քը փո խանց վել է դրա (գույ քի) հետ կապ ված գոր ծարք նե րի կա տար ման արդ-

յուն քում։

Ընդ ո րում, օ րենս դի րը չի ա ռանձ նաց րել որ ևէ կոնկ րետ գոր ծարք, որ պի սի պայ ման-

նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գույ քի հետ կապ ված ցան կա ցած քա ղա քա-

ցիաի րա վա կան գոր ծար քի հի ման վրա, ո րի արդ յուն քում գույ քը կա րող է փո խանց վել 

բան կին կամ վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը՝ ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման 

հա մար, տա րած վում են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 

դրույթ նե րը։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի, Ըն կե րու թյան և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի մի ջև 

11.03.2011 թվա կա նին կնքվել է թիվ Ե44Ի189Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ-

մա նա գի րը, իսկ 22.03.2011 թվա կա նին Բան կի, Ըն կե րու թյան և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 

կնքվել է թիվ Ե44Ի192Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նա գի րը, ո րոն ցով 

Ըն կե րու թյու նը, հա մա պա տաս խա նա բար ի ա պա հո վումն  թիվ Ե44Ի189 գլխա վոր վար կա-

յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի 

կա տար ման, և  ի ա պա հո վումն  Բան կի և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի մի ջև 22.03.2011 թվա կա նին 

կնքված թիվ Ե44Ի192 գլխա վոր վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ « Շար լո տա» 

ՍՊԸ-ի ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման` գրա վադ րել է սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ հաս-

ցե նե րում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ հաս ցեում, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո-

ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ հաս ցեում և Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քե րը։ Նշ ված պայ մա նագ րե րով Ըն կե րու թյու նը (գրա վա տուն) ՀՀ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով հա մա ձայ նու թյուն է տվել և  ի րա վունք է վե րա-

պա հել Բան կին (գրա վա ռո ւին) սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման կամ 

ան պատ շաճ կա տար ման դեպ քում, ա ռանց դա տա րան դի մե  լու բռնա գան ձում տա րա ծել 

պայ մա նագ րով գրա վադր ված գրա վի ա ռար կա յի վրա և  ի րաց նել այն կամ վար կա յին 

պար տա վո րու թյան (մայր գու մար, տո կոս, տույժ, տու գանք) հա մա պա տաս խան չա փի դի-

մաց գրա վի ա ռար կան ի սե փա կա նու թյուն հանձ նել գրա վա ռո ւին կամ գրա վա ռո ւի նշած 

եր րորդ ան ձին կամ ուղ ղա կի վա ճառ քի ձևով այն վա ճա ռել եր րորդ ան ձին կամ ի րաց նել 

գրա վի ա ռար կան լի ցեն զա վոր ված այլ ըն կե րու թյուն նե րի կող մի ց կազ մա կեր պած հրա-

պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րում: 

Բան կի, «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան մի ջև 21.07.2012 թվա-

կա նին կնքվել է «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ-

մա նա գի րը, ո րով փաստ վել է, որ 14.07.2012 թվա կա նի դրու թյամբ « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի 

պարտ քը Բան կի հան դեպ կազ մում է 675.159,41 ԱՄՆ դո լար և 500.000 ՀՀ դրամ, «Էդ-Ս-

քայ» ՍՊԸ-ի պարտ քը Բան կի հան դեպ կազ մում է 1.966.224,33 ԱՄՆ դո լար և 500.000 ՀՀ 

դրամ։

Նույն պայ մա նագ րի 1.3-րդ կե տով Ըն կե րու թյու նը 14.07.2012 թվա կա նի դրու թյամբ 

« Շար լո տա» ՍՊԸ-ի կող մի ց Բան կի հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց 

և «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի կող մի ց Բան կի հան դեպ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց 

Բան կին, որ պես սե փա կա նու թյուն 750.000.000 ՀՀ դրա մի  դի մաց հանձ նել է սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող` Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, 

Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, 

Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը, իսկ 

Բան կը « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի 675.159,41 ԱՄՆ դո լար և 500.000 ՀՀ դրամ պար տա վո րու-

թյու նը, «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի՝ 03.06.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի209 են թա վար կա յին 

պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, 15.03.2011 
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թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189 վար կա յին գծի պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե-

ցած վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից տո կոս նե րը և տույ ժե րը, 15.03.2011 թվա կա նին 

կնքված թիվ Ե44Ի189/1 են թա վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու նե ցած վար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից տո կոս նե րը և տույ ժե րը, և վար կի մն ա ցոր դից 229.918,62 

ԱՄՆ դո լա րը հա մա րել է մար ված։ 

«Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ մա նագ րի 1.3.1-

րդ կե տով կող մե  րը սահ մա նել են, որ 750.000.000 ՀՀ դրա մի  և պայ մա նագ րի 1.3-րդ 

կե տում նշված պար տա վո րու թյուն նե րի մար մանն ուղղ ված գու մար նե րի հան րա գու մա-

րի տար բե րու թյան չա փով գու մա րը կուղղ վի 1.3-րդ կե տում նշված գոր ծար քից հե տո 

15.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189 վար կա յին գծի պայ մա նագ րով և 15.03.2011 

թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189/1 են թա վար կա յին պայ մա նագ րով Բան կի հան դեպ ու-

նե ցած վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ հաշ վեգր վե լիք տո կո սա գու մա րի 

մար մա նը։ Նշ ված պայ մա նագ րի 2.1 կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա տուն պար տա վոր վում է 

Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 

2-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 

5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը հանձ նել որ պես սե փա կա նու թյուն պայ-

մա նագ րի 1.4-րդ կե տում նշված «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի ( Վար կա ռու 1) և « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի 

( Վար կա ռու 2) պարտ քի դի մաց: Պայ մա նագ րի 2.3.3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Բան կը պար-

տա վոր է ան շարժ գույ քե րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով իր ան վամբ գրան ցե լուց հե տո 

մի նչև 31.10.2012 թվա կանն օ տա րել ան շարժ գույ քե րը գրա վա տո ւի հա մա ձայ նու թյամբ, 

իսկ 31.10.2012 թվա կա նից հե տո մի նչև 01.01.2013 թվա կա նը օ տա րե լու դեպ քում գրա վա-

տուն օգտ վում է նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քից, ո րից հե տո Բանկն ի րա վունք է ստա-

նում ա զատ տնօ րի նել ան շարժ գույ քե րը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Բան կի, Ըն կե րու թյան և «Էդ Ս քայ» 

ՍՊԸ-ի մի ջև 11.03.2011 թվա կա նին կնքված թիվ Ե44Ի189Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի 

հի փո թե քի պայ մա նագ րով և 22.03.2011 թվա կա նին Բան կի, Ըն կե րու թյան և « Շար լո տա» 

ՍՊԸ-ի մի ջև կնքված թիվ Ե44Ի192Ա հա ջոր դող ան շարժ գույ քի հի փո թե քի պայ մա նագ րով 

գրա վադր վող գույ քե րի ի րաց ման սկզբնա կան ար ժե քի վե րա բեր յալ կող մե  րի հա մա ձայ-

նու թյու նը, հիմն  ա վոր ված է հա մա րել հայց վո րի հնա րա վոր վն աս նե րի առ կա յու թյու նը, և 

հայ ցը բա վա րա րել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը նա խա-

տե սում է սնան կու թյան վե րա բեր յալ գոր ծով կա ռա վար չի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն-

քը` պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում կա տար ված 

գոր ծարք նե րի, փո խան ցումն  ե րի և գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով պար տա պա նին 

պատ ճառ ված վն ա սը հետ ստա նա լու պա հան ջով, ո րի նպա տա կը պար տա պա նի գույ-

քի հա վա քագ րումն  է` սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի 

բա վա րար ման նպա տակ նե րից ել նե լով: Վ նա սի գու մա րը հետ ստա նա լու հիմ քում դրված 

է այն հան գա ման քը, որ հա մա պա տաս խան գոր ծարք նե րը, փո խան ցումն  ե րը և գույ քի 

օ տա րումն  ե րը պետք է կա տար ված լի նեն պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող 

ե րեք տար վա ըն թաց քում:

Միա ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով պա տաս խա նո ղի այն պնդմա նը, որ հաշ վի առ-

նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, սույն դեպ քում կի-

րա ռե լի չէ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տը, Դա տա րա նը գտել է, որ ««Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ նույն հոդ վա ծի 

3-րդ մա սով սահ ման ված դրույթ նե րը վե րա բե րե լի են սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց-

քում ա պա հով ված պա հան ջա տի րոջն իր ա պա հով ված պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա-

մար փո խանց ված գույ քին կամ դրա ար ժե քին»՝ փաս տե լով, որ ««Ս նան կու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նշված ա պա հով ված «պա հանջ նե րի բա վա րա-

րում» եզ րույ թը դի տարկ վում է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ո լոր-

տում և կա րող է մե կ նա բան վել նշված օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան»:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին, մե ր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, հիմն  ա վոր է հա-

մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գտել է, որ «սույն դեպ քում 
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սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը վե րա բե րում 

է ոչ թե փո խանց ված գույ քի կամ դրա ար ժե քի հետ պա հան ջին (կապ ված բան կի հան-

դեպ ու նե ցած գու մա րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի հետ), այլ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա խա տես ված` պար տա պա նին սնանկ 

ճա նա չե լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում կա տար ված գոր ծար քի, փո խանց ման և 

գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով պար տա պա նին պատ ճառ ված վն ա սին, ո րը հետ ևանք 

է գույ քի, ծա ռա յու թյան, աշ խա տան քի ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման պա հի 

դրու թյամբ դրա շու կա յա կան ար ժե քի տար բե րու թյա նը»:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

54-րդ հոդ վա ծի վե րա բեր յալ վե րը կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը, ստո րա դաս դա տա-

րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը հա մա րում է ան հիմն ՝ հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տում նշված «վն աս» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու-

թյու նը կազ մում է գույ քի ի րաց ման ար ժե քի և գոր ծար քի կա տար ման պա հի դրու թյամբ 

դրա շու կա յա կան ար ժե քի տար բե րու թյու նը: Այ սինքն` «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով ներ կա յաց վող պա հան ջը վե րա բե րում է օ տար ված 

(փո խանց ված) գույ քի շու կա յա կան «ար ժե քի» հնա րա վոր պա կա սող մա սին:

Միա ժա մա նակ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի տա-

ռա ցի մե կ նա բան ման արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ վե րո շա րադր յա լով 

փաս տել է, որ դրա նով նա խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րը տա րած վում են փո խանց-

ված գույ քը կամ դրա ար ժե քը վե րա դարձ նե լու կա ռա վար չի ի րա վուն քի՝ նույն հոդ վա ծով 

սահ ման ված բո լոր դեպ քե րի, այդ թվում՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա խա-

տես ված՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լուն նա խոր դող ե րեք տար վա ըն թաց քում կա-

տար ված գոր ծարք նե րի, փո խան ցումն  ե րի և գույ քի օ տա րումն  ե րի հետ ևան քով պար տա-

պա նին պատ ճառ ված վն ա սը պա հան ջե լու ի րա վուն քի վրա։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված «գույք կամ դրա ար ժեք» եզ րույ թը պետք է 

մե կ նա բա նել լայն, մաս նա վո րա պես, կախ ված յու րա քանչ յուր գոր ծի փաս տա կան հան-

գա մանք նե րից և դ րանց նկատ մամբ կի րառ ման են թա կա նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե -

րի կար գա վո րու մի ց, նշված մա սի ի մաս տով գույ քի ար ժե քը կա րող է դի տարկ վել որ պես 

գույ քի փաս տա ցի ի րաց ման ար ժե քը, և/ կամ գույ քի շու կա յա կան ար ժե քը, իսկ «Ս նան-

կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի տրա մա բա նու թյու նից ել նե լով գույ քի փաս տա ցի ի րաց ման 

և/ կամ շու կա յա կան ար ժե քի մի  մա սը «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սի ի մաս տով հան դի սա նում է գույք։ 

Տվյ  ալ դեպ քում կա ռա վա րի չը, Բան կից վն ա սի հա տու ցում պա հան ջե լով, ըստ էու-

թյան, պա հան ջում է գույ քի շու կա յա կան ար ժե քի և «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան 

դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ մա նագ րով նույն գույ քի հա մար սահ ման ված ար ժե քի 

մի ջև ե ղած տար բե րու թյան հա տու ցում, որ պի սի տար բե րու թյու նը «Ս նան կու թյան մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված գույք է: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծի լուծ ման 

հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն հար ցի պար զու մը, թե տվյ ալ դեպ քում գույ քի 

շու կա յա կան ար ժե քի և «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» 

պայ մա նագ րով նույն գույ քի հա մար սահ ման ված ար ժե քի մի ջև ե ղած տար բե րու թյու նը 

սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց կա րող է արդ յո՞ք հետ պա հանջ վել «Ս նան կու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի հիմ քով, թե՞ տվյ ալ դեպ քում 

կի րա ռե լի է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը:

Ընդ ո րում, վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի արդ յուն քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նկա տել, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված սահ մա նա փա կումն  ե րը տա րած վում են նաև կա-

ռա վար չի՝ նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տով նա խա տես ված ի րա վուն քի վրա, հետ-

ևա բար «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի՝ սույն գոր ծով 
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կի րա ռե լի լի նե լու դեպ քում բա ցառ վում է նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի կի րա ռե լի 

լի նե լը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րի կող մի ց նախ ևա ռաջ պարզ ման են թա կա էր սույն գոր ծով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կի րա ռե լիու թյան հար ցը: 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կի րա ռե լիու թյան հար ցը 

պար զե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետև յալ հար ցե րի պար զա բա նու մը.

 - արդ յո՞ք Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան 

փո ղո ցի թիվ 34/3 2, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո-

ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը փո խանց վել են Բան կին կամ 

վար կա յին կազ մա կեր պու թյա նը,

- արդ յո՞ք նշված ան շարժ գույ քե րը փո խանց վել են Բան կին ա պա հով ված պա հանջ-

նե րի բա վա րար ման հա մար,

- արդ յո՞ք նշված ան շարժ գույ քե րը փո խանց վել են դրանց (գույ քե րի) հետ կապ ված 

գոր ծարք նե րի կա տար ման արդ յուն քում։

Այլ կերպ ա սած՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րը նախ ևա ռաջ պետք է պար զեին` առ կա է 

արդ յո՞ք «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կի րառ ման հա մար 

անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը, թե` ոչ:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն 

գոր ծի փաս տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 21.07.2012 թվա կա նին 

Բան կի, «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան մի ջև կնքվել է «Հ րա ժա-

րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» վեր տա ռու թյամբ պայ մա նա գի րը:

Հ րա ժա րագ նի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան օ րենսգր քի 425-րդ հոդ վա ծով, հա մա ձայն ո րի` կող մե  րի հա մա ձայ նու թյամբ 

պար տա վո րու թյու նը կա րող է դա դա րել կա տար ման փո խա րեն հրա ժա րա գին տրա մադ-

րե լով (դրամ վճա րե լով, գույք հանձ նե լով և  այլն)։ Հ րա ժա րագ նի չա փը, ինչ պես նաև այն 

տրա մադ րե լու ժամկ  ետ նե րը և կար գը սահ մա նում են կող մե  րը։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 425-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ հրա ժա րա գի նը սկզբնա կան պար տա վո րու թյու-

նը դա դա րեց նե լու հիմք հան դի սա ցող գոր ծարք է, ո րով կող մե  րը հա մա ձայ նու թյան են 

գա լիս հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան փո խա րեն հրա ժա րա գի նը տրա մադ րե լու հիմ քով 

պար տա վո րու թյու նը դա դա րած հա մա րե լու հար ցում։

Այլ կերպ ա սած՝ հրա ժա րագ նի ի մաս տը կա յա նում է նրա նում, որ պար տա պա նը 

պար տա տի րոջ հա մա ձայ նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ստա նում պար տա վո րու թյու նը 

դա դա րեց նել ոչ թե պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լով, այլ պար տա վո րու թյան ա ռար կան 

և/ կամ կա տար ման ե ղա նա կը փո խե լու մի  ջո ցով:

Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օ րենս դի րը, որ պես 

հրա ժա րագ նի ա ռար կա նշե լով դրամ վճա րե լը, գույք հանձ նե լը և  այլն (ծա ռա յու թյուն մա-

տու ցե լը, աշ խա տանք կա տա րե լը), որ ևէ պա հանջ՝ սկզբնա կան պար տա վո րու թյան և 

հ րա ժա րագ նի հա մար ժե քու թյան վե րա բեր յալ չի ա ռա ջադ րել: Այ սինքն՝ հրա ժա րա-

գի նը սկզբնա կան պար տա վո րու թյան հա մե  մատ կա րող է լի նել և հա մար ժեք, և դ րա նից 

ա վե լի կամ պա կաս՝ կախ ված կող մե  րի մի ջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյու նից։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 248-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վա ռո ւի (պար տա-

տի րոջ) պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար գրավ դրված գույ քի վրա կա րող է բռնա-

գան ձում տա րած վել պար տա պա նի կող մի ց գրա վով ա պա հով ված պար տա վո րու թյու նը 

չկա տա րե լու կամ ան պատ շաճ կա տա րե լու այն պի սի հան գա մանք նե րում, ո րոնց հա մար 

վեր ջինս պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ գրա վա-

ռուն իր պա հան ջի բա վա րար ման նպա տա կով ի րա վունք ու նի ա ռանց դա տա րան դի մե -

լու գրա վի ա ռար կա յի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու և  ի րաց նե լու այն, այդ թվում՝ 
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գրավ դրված գույ քը հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան հա մա պա տաս խան չա փի դի-

մաց գրա վա ռո ւին կամ գրա վա ռո ւի նշած եր րորդ ան ձին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե-

լու, ե թե` 

1) դա նա խա տես ված է գրա վի պայ մա նագ րով, կամ

2) առ կա է գրա վա ռո ւի և գ րա վա տո ւի մի ջև կնքված գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն, իսկ 

ե թե գրա վի պայ մա նա գիր կնքե լու հա մար պա հանջ վել է եր րորդ ան ձի հա մա ձայ նու թյուն 

կամ թույլտ վու թյուն, ա պա նաև վեր ջի նիս գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը` ա ռանց դա տա րա-

նի վճռի գրավ դրված գույ քի ի րաց ման մա սին:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով գրա-

վի ա ռար կա յի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու և  ի րաց նե լու վե րա բեր յալ ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի կար գա վո րումն  ե րին, նշել է, որ գրա-

վադր ված գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լը և  ի րաց նելն իր մե ջ նե րա ռում է նաև 

գրավ դրված գույ քը հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան հա մա պա տաս խան չա փի դի-

մաց գրա վա ռո ւին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լը: Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծում նշված՝ «պար տա վո րու թյան հա մա պա տաս խան 

չա փի դի մաց» եզ րույ թին, ա պա ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րել նշել, 

որ գրա վի ա ռար կան ի սե փա կա նու թյուն ըն դու նե լու դեպ քում պար տա վո րու թյան չա-

փը և գ րա վի ա ռար կա յի շու կա յա կան ող ջա մի տ ար ժե քը հա մե  մա տե լի են զուտ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 251-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված փոխ հաշ վարկ նե րի հա մար: 

Հա կա ռակ պա րա գա յում կստաց վի այն պի սի ի րա վի ճակ, որ գրա վա ռուն, պարտ քի դի-

մաց ստա նա լով պար տա վո րու թյան չա փից նվազ ար ժե քով գրա վի ա ռար կա, զրկված 

կլի նի պար տա պա նից տար բե րու թյուն պա հան ջե լու ի րա վուն քից (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 251-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ): Մ յուս կող մի ց` գրա վա տուն ևս չ պետք է զրկվի 

պար տա վո րու թյու նից ան հա մե  մատ ա վե լի մե ծ ար ժե քով գրա վի ա ռար կան գրա վա ռո ւի 

կող մի ց ի սե փա կա նու թյուն ըն դու նե լու դեպ քում գրա վի ա ռար կա յի ար ժե քի և պար տա-

վո րու թյան տար բե րու թյու նը հետ պա հան ջե լու ի րա վուն քից (տե՛ս, Ա մալյ  ա Վար դան յանն 

ընդ դեմ «ՎՏԲ- Հա յաս տան Բանկ» ՓԲԸ-ի թիվ ԵԿԴ/0384/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ի տար-

բե րու թյուն հրա ժա րագ նի, ո րի դեպ քում տե ղի է ու նե նում պար տա վո րու թյան ա ռար կա յի 

փո փո խու թյուն, և կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև պար տա վո րու թյան կա տար ման ե ղա նա կի 

փո փո խու թյուն, գրա վի ինս տի տու տի կի րառ ման պայ ման նե րում ըստ էու թյան պար տա-

վո րու թյան ա ռար կա յի կամ կա տար ման ե ղա նա կի որ ևէ փո փո խու թյուն տե ղի չի ու նե-

նում, քա նի որ պար տա վո րու թյան չկա տար ման դեպ քում գրա վի ա ռար կա յի ի րաց մամբ 

պար տա վո րու թյան՝ գրա վի ա ռար կա յին հա մար ժեք մա սի դա դար ման հնա րա վո րու-

թյունն ի սկզբա նե սահ ման ված է կող մե  րի մի ջև՝ որ պես պար տա վո րու թյան կա տար ման 

(կա տար ման ա պա հով ման) ե ղա նակ:

Հա մադ րե լով վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և սույն գոր ծի փաս տե րը` 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ.

- Բան կի, «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան մի ջև 21.07.2012 

թվա կա նին կնքված «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» 

պայ մա նագ րով Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան 

փո ղո ցի թիվ 34/3 2-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ-

յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը Բան կին ի սե փա-

կա նու թյուն հանձ նե լու դի մաց մար վել է 14.07.2012 թվա կա նի դրու թյամբ Բան կի նկատ-

մամբ « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի ու նե ցած ամ բողջ պար տա վո րու թյու նը՝ 675.159,41 ԱՄՆ դո լար 

և 500.000 ՀՀ դրամ, 

- «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ մա նագ րով 

Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1-ին և 4-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 

2-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3-րդ, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 

5-րդ հաս ցե նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը Բան կին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լու 
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դի մաց վեր ջի նիս նկատ մամբ «Էդ-Ս քայ» ՍՊԸ-ի պար տա վո րու թյու նը 14.07.2012 թվա կա-

նի դրու թյամբ մար վել է մաս նա կի: 

- Բան կի, «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի, « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և Ըն կե րու թյան մի ջև 21.07.2012 

թվա կա նին կնքված «Հ րա ժա րագ նով պար տա վո րու թյան դի մաց գույ քի հանձն ման» պայ-

մա նագ րով կող մե  րը փաս տել են Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-

նող Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 1 և 4, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 2, 

Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 3, Եր ևա նի Հա լաբ յան փո ղո ցի թիվ 34/3 5 հաս ցե-

նե րում գտնվող ան շարժ գույ քե րը « Շար լո տա» ՍՊԸ-ի և «Էդ Ս քայ» ՍՊԸ-ի պար տա վո-

րու թյու նե րի ա պա հով ման հա մար գրա վադր ված լի նե լու հան գա ման քը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ պայ մա-

նագ րի պայ ման նե րը մե կ նա բա նե լիս` դա տա րա նը պետք է ել նի նրա նում պա րու նակ վող 

բա ռե րի և  ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից: Պայ մա նագ րի պայ մա-

նի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը պարզ չլի նե լու դեպ քում այն սահ ման վում է պայ մա նագ րի 

մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ հա մադ րե լու մի  ջո ցով: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ե թե նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տում պա րու-

նակ վող կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո րո շել պայ մա նագ րի բո վան դա կու-

թյու նը, ա պա պետք է պարզ վի կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը` հաշ վի առ նե լով 

պայ մա նագ րի նպա տա կը: Ընդ ո րում, նկա տի են առն վում բո լոր հա մա պա տաս խան 

հան գա մանք նե րը` նե րառ յալ պայ մա նագ րին նա խոր դող բա նակ ցու թյուն նե րը և թղ թակ-

ցու թյու նը, կող մե  րի փո խա դարձ հա րա բե րու թյուն նե րում հաս տատ ված գոր ծե լա կեր պը, 

գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րը, կող մե  րի հե տա գա վար քը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու թյան կա նոն նե-

րին` նշե լով, որ վե րոնշ յալ հոդ վածն ամ րագ րում է պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու թյան ե րեք 

կա նոն  ̀ պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը` ել նե լով դրա բա ռե րի և  ար տա հայ տու թյուն նե րի 

տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից,  պայ մա նագ րի մե կ նա բա նու մը` հա մադ րե լով այն պայ մա-

նագ րի մյուս պայ ման նե րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ, և պայ մա նագ-

րի մե կ նա բա նու մը կող մե  րի ի րա կան ընդ հա նուր կամ քը պար զե լու մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, 

այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար (տե՛ս, « Կա րատ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ «Էգ նա 

Շին» ՍՊԸ-ի թիվ ՇԴ1/0303/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

27.05.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Մինչ դեռ տվյ ալ դեպ քում ստո րա դաս դա տա րան նե րը չեն բա ցա հայ տել կող մե  րի 

ի րա կան կամ քը, այն է՝ թե արդ յոք վեր ջին ներս նկա տի են ու նե ցել հենց գրա վադր ված 

գույ քը պար տա վո րու թյան մի  մա սի դի մաց Բան կին ի սե փա կա նու թյուն հանձ նե լը, ին չը 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ գրավ դրված գույ քի 

վրա ա ռանց դա տա րան դի մե  լու բռնա գան ձում տա րա ծե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն է, թե 

տվյ ալ դեպ քում առ կա է հրա ժա րագ նի դի մաց պար տա վո րու թյու նը դա դա րե լու հա րա-

բե րու թյուն ներ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ մի այն նշված հար ցե րի պար զա բա նու մը հնա-

րա վո րու թյուն կա րող է տալ բա ցա հայ տե լու սույն գոր ծով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի մի ա-

ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը, որ պի սի պա րա գա յում 

անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել գոր ծի նոր քննու թյուն:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա-

գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի 

քննու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է 

լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 12.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան՝ նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական  Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0124/02/12

դատարանի որոշում  2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0124/02/12   

Նախագահող դատավոր` Ա. Խառատյան 

Դատավորներ` Կ. Հակոբյան

 Ա. Հունանյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

նախագահու թյամբ 
մասնակցու թյամբ դատավորներ 
 
 
 
 
   
  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
Ն. ՏԱՎԱՐԱՑՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ան նա Ա սատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 18.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝  ըստ հայ ցի 

Ան նա Ա սատր յա նի ընդ դեմ Դա վիթ Խա չատր յա նի, եր րորդ անձ Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե-

բաս տիա վար չա կան շրջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմն  ի՝ ե րե խա յի 

բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու և  ե րե խա յի խնամքն ու դաս տիա րա կու թյունն ի րեն հանձ նե-

լու պա հանջ նե րի մա սին, և  ըստ Դա վիթ Խա չատր յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ Ան նա 

Ա սատր յա նի՝ ե րե խա յի բնա կու թյան վայրն ան փո փոխ թող նե 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` Ան նա Ա սատր յա նը պա հան ջել է իր ե րե խա յի՝ 11.11.2011 թվա-

կա նին ծնված Ար ևիկ Դա վի թի Խա չատր յա նի բնա կու թյան վայ րը ո րո շել իր բնա կու թյան 

վայ րը, ինչ պես նաև ե րե խա յի խնամ քը և դաս տիա րա կու թյու նը հանձ նել ի րեն:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան՝ Դա վիթ Խա չատր յա նը պա հան ջել է 

11.11.2011 թվա կա նին ծնված Ար ևիկ Դա վի թի Խա չատր յա նի բնա կու թյան վայ րը թող նել 

ան փո փոխ՝ իր մոտ՝ Եր ևա նի Անդ րա նի կի փո ղո ցի 125-րդ շեն քի թիվ 12 բնա կա րա նում:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Մկրտչ յան) 16.08.2012 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, 

իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մե րժ վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (դա տա վոր ներ՝ Կ. Չի լին գար յան, Ա. 

Պետ րոս յան, Տ. Նա զար յան) 13.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա վիթ Խա չատր յա նի վե-
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րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 16.08.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն 

ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 27.02.2013 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Ան նա Ա սատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի (դա տա վոր՝ Լ. Կատ վալյ  ան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 20.11.2014 թվա կա նի վճռով 

հայ ցը մե րժ վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է. Ար ևիկ Խա չատր յա նի բնա կու-

թյան վայր է սահ ման վել հոր՝ Դա վիթ Խա չատր յա նի բնա կու թյան վայ րը:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

18.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ան նա Ա սատր յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա-

տա րա նի 20.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ան նա Ա սատր յա նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու  թյամբ ՀՀ Սահ-

մա նադ րու  թյան 36-րդ հոդ վա ծը, «Ե րե խա յի ի րա վու նք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի (ըն-

դու ն վել է 20.11.1989 թվա կա նին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան հա մար ու  ժի մե ջ է մտել 

22.07.1993 թվա կա նից) 3-րդ հոդ վա ծը, սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 

53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը, 67-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել սույն գոր ծի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննու թյուն` ան տե սե լով մի  շարք ա պա ցույց ներ, մաս-

նա վո րա պես` ՀՀ ոս տի կա նու թյան Մա լա թիա յի բաժ նում նա խա պատ րաստ ված նյու թե րը, 

ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ կող մե  րի մի ջև առ կա վե ճի արդ յուն քում խա թար վել է 

ե րե խա յի հետ Ան նա Ա սատր յա նի ըն տա նի քի մյուս ան դամն  ե րի շփու մը: Բա ցի այդ, Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը, իր ո րոշ ման հիմ քում դնե լով սույն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա-

ցույց նե րով չհիմն  ա վոր վող և գո յու թյուն չու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք ներ, հաշ վի 

չի ա ռել սույն գոր ծի նյու թե րում առ կա` Եր ևան քա ղա քի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա-

կան շրջա նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ՝ Հանձ-

նա ժո ղով) և ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տրված եզ րա-

կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել Դա վիթ Խա չատր յա նի մի ջ նոր դու թյամբ` որ պես 

գոր ծի հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցույց ներ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 18.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե-

բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 16.08.2012 թվա կա-

նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը՝

1. Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա յի քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց-

ման տա րած քա յին բաժ նի կող մի ց 01.02.2012 թվա կա նին տրված թիվ ԱԲ 178768 ծննդյան 

վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Ար ևիկ Խա չատր յա նը ծնվել է 11.11.2011 թվա կա նին. նրա հայ րը 

Դա վիթ Խա չատր յանն է, իսկ մայ րը՝ Ան նա Ա սատր յա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 6):

2. Հանձ նա ժո ղո վի 12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Ար ևիկ Խա-

չատր յա նի խնամքն ու դաս տիա րա կու թյու նը, ինչ պես նաև նրա բնա կու թյան վայ րը, հաշ-
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վի առ նե լով ան չա փա հա սի շա հե րը, անհ րա ժեշտ է հանձ նել մո րը` Ան նա Ա սատր յա նին 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 35):

3. Դա վիթ Խա չատր յա նը դի մե լ է Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի 

ղե կա վա րին` խնդրե լով վե րաց նել Հանձ նա ժո ղո վի 12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու-

նը և Ան նա Ա սատր յա նի բնա կա րա նա յին կեն սա պայ ման նե րի ու սումն  ա սի րու թյան ակտն 

ու տալ նոր եզ րա կա ցու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 86-88): 

4. Եր ևա նի Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 16.05.2012 

թվա կա նի թիվ 26/10-2842 գրու թյամբ Դա վիթ Խա չատր յա նին հայտն վել է այն մա-

սին, որ չեն ներ կա յաց վել նոր հիմ նա վոր հան գա մանք ներ, ո րոնք կա րող էին հիմք 

հան դի սա նալ Հանձ նա ժո ղո վի 12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը վե րա նա յե լու 

հա մար, և Հանձ նա ժո ղովն իր նախ կին եզ րա կա ցու թյու նը թո ղել է ան փո փոխ (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 96):

5. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյան բաժ նի 05.06.2012 թվա կա նի թիվ 35/Ի-1043 գրու թյամբ Դա վիթ Խա-

չատր յա նին հայտն վել է այն մա սին, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  

ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի կող մի ց խնդի րը ման րա մասն ու-

սումն  ա սիր վել է, ո րից հե տո գրու թյուն է ու ղարկ վել Մա լա թիա- Սե բաս տիա վար չա կան 

շրջան Հանձ նա ժո ղո վի նիստ հրա վի րե լու ա ռա ջար կով` մաս նա կից դարձ նե լով Եր ևա-

նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 

բաժ նի մաս նա գետ նե րին և սույն գոր ծով կող մե  րին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 97):

6. Հանձ նա ժո ղո վի 29.06.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Եր ևա նի քա-

ղա քա պե տա րա նի ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան բաժ նի աշ խա տա կից-

նե րի և կող մե  րի ներ կա յու թյամբ կրկին քննար կե լով Ար ևիկ Դա վի թի Խա չատր յա նի բնա-

կու թյան վայ րը ո րո շե լու հար ցը՝ Հանձ նա ժո ղո վը ե կել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ պետք է 

12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը թող նել ան փո փոխ, այ սինքն` ան չա փա հաս Ար ևիկ 

Խա չատր յա նի խնամքն ու դաս տիա րա կու թյու նը, ինչ պես նաև նրա բնա կու թյան վայ րը 

հանձ նել մո րը` Ան նա Ա սատր յա նին: Միա ժա մա նակ Հանձ նա ժո ղո վը գտել է, որ Դա վիթ 

Խա չատր յա նի կող մի ց ներ կա յաց րած ե րե խա յի բնա կու թյան վայ րը ան փո փոխ` հոր մոտ 

թող նե լու պա հան ջի մա սին հա կընդ դեմ հայ ցը հիմն  ա վոր ված չէ, չի բխում ե րե խա յի շա-

հե րից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 82-83): 

7. ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի 26.09.2013 

թվա կա նի դա տա հո գե բա նա կան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` Ան նա Ա սատր յա նի շփու-

մը, տե սակ ցու թյու նը ե րե խա յի` Ար ևիկ Խա չատր յա նի հետ չի կա րող վն ա սա կար ազ դե-

ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա յի վրա ինչ պես ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, այն պես էլ բա րո-

յա կան ա ռու մով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 24-42):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 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 բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ծնող նե-

րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու 

վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի բա ցա հայտ ման 

չա փա նիշ նե րի և պայ ման նե րի գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, 

կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի 

դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև 

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` ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ 
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ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա-

կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ անդ րա-

դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ի րա վա չա՞փ  է արդ յոք ծնող նե րի` մի մ յան-

ցից ա ռան ձին ապ րե լու  դեպ քու մ ե րե խա յի բնա կու  թյան վայ րը ո րո շե լու  վե րա բեր յալ քա-

ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու  թյան ըն թաց քու մ դա տա րա նի կող մի ց ե րե խա յի՝ ծնող նե րից 

մե  կի հետ ու  նե ցած կապ վա ծու  թյու  նը որ պես ե րե խա յի լա վա գու յն շա հե րի բա ցա հայտ ման 

մի ակ չա փա նիշ դի տար կե լը:

27.11.2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 36-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե-

խա նե րի դաս տիա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր-

թու թյան հա մար։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր (...) ըն տա նե կան կյ ան քի (...) նկատ մամբ հար գան քի ի րա վունք։

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն՝ ե րե խա նե րի նկատ մամբ բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ան կախ այն բա նից, թե 

դրանք ձեռ նարկ վում են սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հար ցե րով զբաղ վող պե տա կան 

կամ մաս նա վոր հիմն  արկ նե րի, դա տա րան նե րի, վար չա կան կամ օ րենսդ րա կան մար մի ն-

նե րի կող մի ց, ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու թյուն է դարձ վում ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րին։ 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը պար տա վոր վում են 

ե րե խա յին ա պա հո վել նրա բա րե կե ցու թյան հա մար անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ և 

հո գա տա րու թյամբ՝ ու շադ րու թյան առ նե լով նրա ծնող նե րի (...) ի րա վունք ներն ու պար-

տա կա նու թյուն նե րը, և  այդ նպա տա կով ձեռ նար կում են օ րենսդ րա կան ու վար չա կան բո-

լոր հա մա պա տաս խան մի  ջոց նե րը։

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մաս նա-

կից պե տու թյուն նե րը հար գում են ծնող նե րի (...) պա տաս խա նատ վու թյու նը, ի րա վունք նե րը 

և պար տա կա նու թյուն նե րը՝ ե րե խա յի զար գա ցող ու նա կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան 

ուղ ղու թյուն տա լու ե րե խա յին՝ նրա կող մի ց նույն կոն վեն ցիա յով ճա նաչ ված ի րա վունք-

ներն ի րա կա նաց նե լիս:

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն՝ ե րե խան (...) ծննդյան պա հից ձեռք է բե րում, (...) որ քան դա հնա րա վոր է, իր ծնող-

նե րին ճա նա չե լու և ն րանց խնամ քի ի րա վունք։

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն՝ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը գոր ծադ րում են բո լոր հնա րա վոր ջան քե րը՝ ե րե խա-

յի դաս տիա րա կու թյան և զար գաց ման գոր ծում եր կու ծնող նե րի ընդ հա նուր պա տաս-

խա նատ վու թյան սկզբուն քի ճա նա չումն  ա պա հո վե լու հա մար: Ծ նող նե րը (...) ե րե խա յի 

դաս տիա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար կրում են հիմն  ա կան պա տաս խա նատ վու-

թյուն: Ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը նրանց հիմն  ա կան հո գա ծու թյան ա ռար կան են:

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խա է հա մար-

վում տաս նութ տա րին չլրա ցած ան ձը։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-

յուր ե րե խա ու նի ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տիա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, 

նրանց հո գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու (որ քան դա հնա րա վոր է), նրանց հետ հա մա-

տեղ ապ րե լու ի րա վունք, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա կա րող է հա կա սել ե րե-

խա յի շա հե րին։ Ե րե խան ու նի նաև իր ծնող նե րից դաս տիա րա կու թյուն ստա նա լու, նրա 

շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար գաց ման, նրա մարդ կա յին ար ժա նա պատ-

վու թյու նը հար գե լու, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, մտա վոր, հոգ ևոր լիար ժեք զար գաց ման 

հա մար անհ րա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա լու ի րա վունք (...):
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ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 49-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնող ներն ու նեն 

հա վաuար ի րա վունք ներ և կ րում են հա վաuար պար տա կա նու թյուն ներ ի րենց ե րե խա նե-

րի նկատ մամբ (ծնո ղա կան ի րա վունք ներ)։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 51-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն ի րա-

վունք ու նեն և պար տա վոր են դաuտիա րա կե լու ի րենց ե րե խա նե րին։ Ծ նող նե րը պա-

տաuխա նատ վու թյուն են կրում ի րենց ե րե խա նե րի դաuտիա րա կու թյան և զար գաց ման 

հա մար։ Ն րանք պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյան, ֆի զի կա-

կան, հո գե կան, հոգ ևոր և բա րո յա կան զար գաց ման մաuին։ Ծ նող նե րը բո լոր այլ ան ձանց 

հան դեպ ու նեն ի րենց ե րե խա նե րին դաս տիա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վունք։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ծնո ղա կան ի րա-

վունք նե րը չեն կա րող ի րա կա նաց վել ե րե խա նե րի շա հե րին հա կա ռակ։ Ե րե խա նե րի շա-

հե րի ա պա հո վու մը պետք է լի նի ծնող նե րի հիմն  ա կան հո գա ծու թյան ա ռար կան (...): Նույն 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե-

խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րոշ վում է ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյամբ։ Հա մա ձայ նու թյան 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծնող նե րի մի ջև վե ճը լու ծում է դա տա րա նը` ել նե լով ե րե խա-

նե րի շա հե րից և հաշ վի առ նե լով տա սը տա րին լրա ցած ե րե խա յի կար ծի քը։ Ընդ ո րում, 

դա տա րա նը հաշ վի է առ նում ե րե խա յի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի, 

քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խա յի տա րի քը, ծնող նե րի բա րո յա կան և  անձ նա կան 

այլ հատ կա նիշ ներ, ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի և  ե րե խա յի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող 

հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խա յի դաս տիա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման-

ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը (ծնող նե րի գոր ծու նեու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, 

նրանց գույ քա յին ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և  այլն)։

ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դա տա րա նը 

ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված վե ճե րը քննե լիս գոր ծին պետք է մաս-

նա կից դարձ նի խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմն  ին, ան կախ նրա նից, թե 

ով է ներ կա յաց րել ե րե խա յի պաշտ պա նու թյան մա սին հայց։ Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

հա մա ձայն` խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մար մի  նը պար տա վոր է անց կաց նել 

ե րե խա յի և  այն ան ձի (ան ձանց) կյ ան քի հե տա զո տու թյուն, ով քեր հա վակ նում են նրա 

դաս տիա րա կու թյա նը և դա տա րան ներ կա յաց նել հե տա զո տու թյան ակտն ու դրա հի ման 

վրա վե ճի էու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյու նը։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի տե սանկյ  ու նից անդ րա դառ նա լով «ե րե խա յի 

լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյա նը՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ-

սու հետ՝ ՄԻԵԴ) ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ պե տա կան ի րա վա սու 

մար մի ն նե րի, այդ թվում նաև՝ դա տա րան նե րի կող մի ց ե րե խա յի խնամ քի և դաս տիա րա-

կու թյան վե րա բեր յալ վե ճե րի լուծ ման հա մար վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նեն ե րե խա յի 

լա վա գույն շա հե րը, ո րոնց գնա հա տու մը կախ ված է կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից 

(տե՛ս, «Ս.»-ն  ընդ դեմ Ֆին լան դիա յի գոր ծով ՄԻԵԴ-ի 09.05.2006 թվա կա նի վճի ռը, 52-րդ 

և 53-րդ կե տեր):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ յու րա քանչ յուր ե րե խա ծննդյան պա հից 

ձեռք է բե րում ըն տա նի քում ապ րե լու և դաս տիա րակ վե լու, իր ծնող նե րին ճա նա չե լու, 

նրանց հո գա տա րու թյանն ար ժա նա նա լու, նրանց հետ հա մա տեղ ապ րե լու, իր ծնող նե-

րից դաս տիա րա կու թյուն ստա նա լու, նրա շա հե րի ա պա հո վու թյան, հա մա կող մա նի զար-

գաց ման, նրա մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան, 

մտա վոր, հոգ ևոր լիար ժեք զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կեն սա պայ ման ներ ու նե նա-

լու ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք ներ, իսկ ծնող ներն ի րա վունք ու նեն և մի ա ժա մա նակ պար-

տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան, ա ռող ջու թյան, լիար ժեք 

ու ներ դաշ նակ զար գաց ման և կր թու թյան հա մար: Ե րե խա նե րի և ծ նող նե րի նշված ի րա-

վունք նե րի լիար ժեք ի րա կա նաց ման և ծ նող նե րի նշված պար տա կա նու թյուն նե րի պատ-

շաճ կա տար ման հրա մա յա կա նից ել նե լով` ծնող նե րի հա մար ե րաշ խա վոր ված է նաև այլ 

ան ձանց հան դեպ ի րենց ե րե խա նե րին դաս տիա րա կե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը: 
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Նշ վա ծի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ե րե խա յի ի րա վունք նե րի ի րա-

կա նաց ման և պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա ցում պար տա վոր է ել նել մի  մի այն ե րե խա յի 

լա վա գույն շա հե րից, ե րե խա յին ա պա հո վել բա րե կե ցու թյան հա մար անհ րա ժեշտ հո գա-

տա րու թյամբ (տե՛ս, նաև Մար գա րիտ Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Ար թու ր Թո րոս յա նի թիվ 

ԵԱԴԴ/1513/02/08 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րից մե  կում գտել է, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից 

ա ռան ձին ապ րե լու և  ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րի շուրջ ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյան 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը պետք 

է հա մե  մա տա կան գնա հա տա կան տա և պատ ճա ռա բա նի, թե որ ծնո ղի հետ բնակ վելն է 

բխում ե րե խա յի շա հե րից և ն պաս տում ե րե խա յի դաս տիա րա կու թյանն ու զար գաց մա նը 

(տե՛ս, Ա րա Միր զա խան յանն ընդ դեմ Դիա նա Խա չատր յա նի թիվ 3-432(ՏԴ) քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

05.10.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-919 ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով ՀՀ ըն տա նե կան 

օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի սահ մա նադ րաի-

րա վա կան բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ըն տա նե կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում «ե րե խա յի 

շահ» հաս կա ցու թյու նը բարձ րաց վել է հա մընդ հա նուր ճա նա չում ստա ցած ի րա վա կան 

սկզբուն քի աս տի ճա նի և հան դի սա նում է ըն տա նե կան օ րենսդ րու թյան հիմ քում ըն կած 

ինք նու րույն սկզբունք: 

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վկա յա կոչ ված ո րոշ ման՝ ՀՀ ըն տա նե կան 

օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վադ րույ թում «ընդ ո րում» 

բա ռա կա պակ ցու թյու նից հե տո ամ րագր ված պայ ման նե րը, այն է` «ե րե խա յի կապ վա-

ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի հետ, ե րե խա յի տա րի քը, 

ծնող նե րի բա րո յա կան և  անձ նա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի և  

ե րե խա յի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, ե րե խա յի դաս տիա րա կու թյան 

ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը (ծնող նե րի գոր ծու-

նեու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քա յին ու ըն տա նե կան դրու թյունն)» այն 

նվա զա գույն պայ ման ներն են, ո րոնք ճշգրտում և բա ցա հայ տում են վի ճարկ վող դրույթ-

նե րում «ե րե խա նե րի շա հե րից» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, բնո րոշ հատ կա նիշ-

նե րի շրջա նա կը: Ընդ ո րում, վե րը նշված պայ ման նե րը սպա ռիչ չեն, և  ե րե խա յի շա հը 

գնա հա տե լիս օ րենս դի րը դա տա րան նե րի հա յե ցո ղու թյանն է վե րա պա հում նաև այլ պայ-

ման ներ հաշ վի առ նե լը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սում «ընդ ո րում» բա ռա կա պակ ցու թյու նից հե տո թվարկ ված պայ ման-

նե րը պար տա վո րեց նում են դա տա րան նե րին ե րե խա յի շա հը գնա հա տե լիս հիմք ըն դու նել 

այդ պայ ման նե րը, ինչ պես նաև, ա ռաջ նորդ վե լով ի րենց հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ, 

հիմք ըն դու նել նաև այլ պայ ման ներ, ե թե դա տա րա նի գնա հատ մամբ այդ պի սիք կան: 

Հետ ևա բար ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում օգ տա գործ ված` 

«ե րե խա նե րի շա հեր» հաս կա ցու թյու նը են թա կա է գնա հատ ման յու րա քանչ յուր կոնկ րետ 

դեպ քում` ել նե լով տվյ ալ գոր ծի բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադր ված վեր-

լու ծու թյու նից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 

նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 

կամ բա ցա կա յու թյու նը (...):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած 

փաս տե րը:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ գոր ծի 

լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող յու րա քանչ յուր փաս տի հաս տատ ված 

լի նե լու հար ցը դա տա րա նը պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ: Ըստ այդմ, 

դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ ման հան գե լու հա մար պար տա վոր է ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր ծում առ-

կա բո լոր ա պա ցույց նե րը, ա պա դրանց հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով պար զել 

նաև գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի շրջա նա կը և  այդ 

պա հանջ նե րի պահ պան ման արդ յուն քում մի այն ո րո շել ներ կա յաց ված հայ ցը լրիվ կամ 

մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մե ր ժե լու հար ցե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այս կամ այն հան գա ման քի առ կա յու թյան կամ 

բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը կամ եզ րա կա ցու թյու նը պետք է լի նի 

կոնկ րետ գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման ան մի  ջա կան և տ րա մա բա նա կան հետ ևու-

թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով դրանց հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, կի րառ ման են թա-

կա ի րա վուն քը, ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը (տե՛ս, Լ ևոն Սու  խու դ յանն 

ընդ դեմ Սու  սան նա Գ րի գոր յա նի և Ա րա Ներ սիս յա նի թիվ ԿԴ1/0733/02/13 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.07.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել նաև, որ ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր-

քի 67-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 

ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան հետ կապ ված վե ճե րը քննե լիս յու րա քան չուր դեպ քում 

դա տա րա նը պետք է գոր ծի քննու թյա նը մաս նա կից դարձ նի խնա մա կա լու թյան և հո գա-

բար ձու թյան մարմն  ին, ո րին տվյ ալ գոր ծով հանձ նա րար վում է ի րա կա նաց նե լու ե րե խա-

յի դաս տիա րա կու թյա նը հա վակ նող ան ձանց կեն սա պայ ման նե րի ու սումն  ա սի րու թյուն 

և  այդ կա պակ ցու թյամբ դա տա րա նին ներ կա յաց նե լու իր եզ րա կա ցու թյու նը: Ընդ ո րում, 

այդ եզ րա կա ցու թյու նը դա տա րա նի հա մար թեև կրում է մաս նա գի տա կան-խորհր դատ-

վա կան բնույթ, և դա տա րանն այն պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում առ կա այլ ա պա-

ցույց նե րի հետ հա մակ ցու թյան մե ջ, այ նո ւա մե  նայ նիվ, նմա նա տիպ գոր ծե րով վե րոնշ-

յալ եզ րա կա ցու թյան առ կա յու թյու նը պար տա դիր է, քա նի որ դրա նում ար տա հայտ ված 

փաս տարկ նե րը գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան արդ յուն քում 

դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն են ըն ձեռ նում կոնկ րետ գոր ծով պար զե լու ե րե խա յի լա-

վա գույն շա հը:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան-

ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քանչ-

յուր կոնկ րետ գոր ծով պետք է ել նի ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ-

պես հիմք ըն դու նե լով օ րենսդ րո րեն սահ ման ված հետև յալ պայ ման նե րը.

1) ե րե խա յի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի, քույ րե րի ու եղ բայր նե րի 

հետ,

2) ե րե խա յի տա րի քը, 

3) ծնող նե րի բա րո յա կան և  անձ նա կան այլ հատ կա նիշ նե րը, 

4) ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի և  ե րե խա յի մի ջև գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն-

նե րը,

5) ե րե խա յի դաս տիա րա կու թյան ու զար գաց ման հա մար պայ ման ներ ստեղ ծե լու 

հնա րա վո րու թյու նը (ծնող նե րի գոր ծու նեու թյան (աշ խա տան քի) բնույ թը, նրանց գույ քա-

յին ու ըն տա նե կան դրու թյու նը և  այլն):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ե րե խա յի բնա կու թյան 

վայ րը ո րո շե լու հայ ցա պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված գոր ծեր քննե լիս դա տա րա նը 
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կա րող է բա ցա հայ տել ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը՝ հիմք ըն դու նե լով ոչ մի այն ե րե խա յի 

լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ ված վե րոգր յալ չա փա նիշ նե րը, այլ 

նաև տվյ ալ գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա նին հայտ նի այլ պայ ման ներ: 

Ընդ ո րում, ե րե խա յի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի բո վան-

դա կու թյան մե ջ ընդգրկ վող յու րա քանչ յուր չա փա նի շի բա ցա հայտ ման հար ցը դա տա րա նը 

պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե-

տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ գոր ծում առ կա յու րա քանչ յուր ա պա ցույ-

ցի ան մի  ջա կան գնա հատ ման արդ յուն քում: Այլ կերպ ա սած՝ ե րե խա յի բնա կու թյան վայ րը 

ո րո շե լիս ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի բո վան դա կու թյան մե ջ ընդգրկ վող յու րա քանչ յուր 

չա փա նի շի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը պետք է 

ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման արդ յուն քում՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույց նե-

րի հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը, ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Հանձ նա ժո ղո վը 12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա-

ցու թյամբ գտել է, որ Ար ևիկ Դա վի թի Խա չատր յա նի բնա կու թյան վայ րը, հաշ վի առ նե լով 

ան չա փա հա սի շա հե րը, պետք է սահ ման վի մոր` Ան նա Ա սատր յա նի բնա կու թյան վայ րը: 

Հանձ նա ժո ղո վի 29.06.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` ո րոշ վել է Հանձ նա ժո-

ղո վի 12.03.2012 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը թո ղել ան փո փոխ, այ սինքն` Հանձ նա ժո ղո-

վը կրկին հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան չա փա հաս Ար ևիկ Խա չատր յա նի բնա կու-

թյան վայ րը պետք է սահ ման վի Ան նա Ա սատր յա նի բնա կու թյան վայ րը: 

Սույն գոր ծի նյու թե րում առ կա է նաև ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու-

րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի 26.09.2013 թվա կա նի եզ րա կա ցու թյունն այն մա սին, որ Ան նա 

Ա սատր յա նի շփու մը, տե սակ ցու թյու նը ե րե խա յի` Ար ևիկ Խա չատր յա նի հետ չի կա րող 

վն ա սա կար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ե րե խա յի վրա ինչ պես ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, 

այն պես էլ բա րո յա կան ա ռու մով:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով և հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լով, 

պատ ճա ռա բա նել է, որ սույն գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա ռա-

վել կար ևոր հան գա ման քը ե րե խա յի և ծ նող նե րից յու րա քանչ յու րի մի ջև առ կա հա րա բե-

րու թյունն է՝ ե րե խա յի կապ վա ծու թյու նը ծնող նե րից յու րա քանչ յու րի հետ: Ըստ Դա տա-

րա նի վճռի՝ ան չա փա հաս Ար ևիկ Խա չատր յա նի խնամ քով բա ցա ռա պես զբաղ վել է նրա 

հայ րը, իսկ ե րե խան, ծննդյան պա հից մշտա պես ապ րե լով իր հոր հետ, ա վե լի կապ ված 

է հենց նրա հետ: Բա ցի այդ, Ան նա Ա սատր յա նը սո վո րում է, իսկ վեր ջի նիս ծնող նե րը չեն 

կա րող Ան նա Ա սատր յա նի բա ցա կա յու թյան ըն թաց քում պատ շաճ կեր պով զբաղ վել ե րե-

խա յի խնամ քով և դաս տիա րա կու թյամբ, քա նի որ երբ ևէ չեն տե սակ ցել ե րե խա յին: Մ յուս 

կող մի ց՝ Դա վիթ Խա չատր յա նի աշ խա տան քի բնույ թը նրան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

մշտա պես գտնվե լու տա նը և զ բաղ վե լու ե րե խա յի խնամ քով: Անդ րա դառ նա լով Հանձ նա-

ժո ղո վի եզ րա կա ցու թյուն նե րին` Դա տա րա նը գտել է, որ այդ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հա-

մա ձայն` ե րե խա յի բնա կու թյան վայ րը ան փո փոխ` հոր մոտ թող նե լու պա հան ջը ե րե խա յի 

շա հե րից չբխե լու վե րա բեր յալ Դա տա րա նին որ ևէ հիմն  ա վո րում չի ներ կա յաց վել: Վե-

րոգր յա լի հի ման վրա Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ ան չա փա հաս Ար ևիկ Խա չատր յա-

նի՝ իր հոր՝ Դա վիթ Խա չատր յա նի հետ բնակ վե լը բխում է ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Ան նա Ա սատր յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա-

րա նի վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ, հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի վե րոգր յալ 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  իր հեր թին հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ տվյ ալ դեպ-

քում Ար ևիկ Խա չատր յա նի՝ իր հոր հետ բնակ վե լը բխում է ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից: 

Վե րը շա րադր ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 

գոր ծի փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմ-

նա վոր վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին ապ րե լու 
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դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս դա տա րա նը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ 

գոր ծով պետք է ել նի ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից` այն գնա հա տե լիս որ պես հիմք ըն-

դու նե լով ոչ մի այն ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու օ րենսդ րո րեն կան խո րոշ ված 

չա փա նիշ նե րը, այլ նաև տվյ ալ գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված և դա տա րա նին հայտ-

նի մյուս բո լոր պայ ման նե րը: Ե րե խա յի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լիս ե րե խա յի լա վա գույն 

շա հե րի բո վան դա կու թյան մե ջ ընդգրկ վող յու րա քանչ յուր չա փա նի շի առ կա յու թյան կամ 

բա ցա կա յու թյան մա սին դա տա րա նի դիր քո րո շու մը պետք է ձևա վոր վի գոր ծով ձեռք 

բեր ված բո լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ-

յեկ տիվ հե տա զոտ ման արդ յուն քում՝ հաշ վի առ նե լով ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը և 

փո խա դարձ կա պը, ինչ պես նաև դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քը: Հետ ևա բար ե րե խա-

յի բնա կու թյան վայ րը ո րո շե լու պա հան ջի հի ման վրա հա րուց ված սույն քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծի շրջա նակ նե րում ստո րա դաս դա տա րան նե րը պար տա վոր էին գոր ծում առ կա բո-

լոր թույ լատ րե լի և վե րա բե րե լի ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե-

տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տել գոր ծում 

առ կա յու րաք նաչ յուր ա պա ցույց՝ պար զե լու հա մար ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րը ո րո շե լու 

բո լոր չա փա նիշ ներն ու պայ ման նե րը: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան ներն ի րենց դա-

տա կան ակ տե րը կա յաց նե լիս որ պես ե րե խա յի՝ Ար ևիկ Խա չատր յա նի լա վա գույն շա հե րի 

ա պա հով ման և պաշտ պա նու թյան հիմն  ա կան ու մի ակ չա փա նիշ (պայ ման) են դի տար կել 

ե րե խա յի` հոր հետ կապ ված լի նե լու հան գա ման քը և, ըստ էու թյան, չեն անդ րա դար ձել 

ծնող նե րի` մի մ յան ցից ա ռան ձին ապ րե լու դեպ քում ե րե խա նե րի բնա կու թյան վայ րը ո րո-

շե լու՝ ինչ պես օ րեն քով սահ ման ված, այն պես էլ սույն գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված 

այլ պայ ման նե րի բա ցա հայտ մա նը: Մաս նա վո րա պես` ստո րա դաս դա տա րան ներն Ար-

ևիկ Խա չատր յա նի լա վա գույն շա հե րը վեր հա նել են ա ռանց հաշ վի առ նե լու սույն գոր ծով 

ներ կա յաց ված հետև յալ ա պա ցույց նե րը.

1) Հանձ նա ժո ղո վի 12.03.2012 և 29.06.2012 թվա կան նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ո րոնց 

հա մա ձայն` Հանձ նա ժո ղո վը մի ան շա նակ կեր պով հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ան-

չա փա հաս Ար ևիկ Խա չատր յա նի բնա կու թյան վայ րը պետք է սահ ման վի Ան նա Ա սատր-

յա նի բնա կու թյան վայ րը,

2) ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի 26.09.2013 

թվա կա նի եզ րա կա ցու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` Ան նա Ա սատր յա նի շփու մը, տե սակ ցու-

թյու նը ե րե խա յի` Ար ևիկ Խա չատր յա նի հետ չի կա րող վն ա սա կար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 

ե րե խա յի վրա ինչ պես ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան, այն պես էլ բա րո յա կան ա ռու մով: 

Բա ցի այդ, թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րենց դա տա կան ակ տե-

րում նշել են, որ Դա վիթ Խա չատր յա նի աշ խա տան քի բնույ թը նրան հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս մշտա պես գտնվե լու տա նը և զ բաղ վե լու ե րե խա յի խնամ քով, սա կայն սույն գոր-

ծի նյու թե րում առ կա չէ վե րոգր յալ հան գա ման քը հիմն  ա վո րող որ ևէ ա պա ցույց: Ա վե լին` 

սույն գոր ծում առ կա չէ նաև որ ևէ ա պա ցույց, ո րով առ հա սա րակ կա րե լի է հիմն  ա վո րել 

Դա վիթ Խա չատր յա նի` աշ խա տանք ու նե նա լու հան գա ման քը: 

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով ստո-

րա դաս դա տա րան նե րը ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 

«ե րե խա յի շահ» հաս կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս չեն ի րա կա նաց րել գոր ծում առ կա բո լոր 

ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յե տիվ հե տա զո տում և գ նա հա տում, հաշ վի 

չեն ա ռել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը և փո խա դարձ կա պը: Հետ ևա-

բար անհ րա ժեշտ է սույն գործն ու ղար կել նոր քննու թյան՝ գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը 

սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում հե տա-

զո տե լու և գ նա հա տե լու նպա տա կով: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 

ու ղար կե լու հա մար։ 
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 18.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Մա լա-

թիա- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու-

թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/14

դատարանի որոշում  2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2401/02/14    

Նախագահող դատավոր`  Ն. Տավարացյան 

Դատավորներ` Ա. Պետրոսյան

  Գ. Կարախանյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

  նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «ԱՌՆԱԴՕ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ՝ Ըն կե րու թյուն) 

ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ Ա վե տիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի «Եր ևան ջուր» ՓԲԸ-ի (այ-

սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) ընդ դեմ Ըն կե րու թյան՝ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջի 

մա սին, և  ըստ Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ Կազ մա կեր պու թյան՝ ակտն ան-

վա վեր ճա նա չե 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՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 

ի րեն բռնա գան ձել 7.121.536 ՀՀ դրամ՝ որ պես պատ ճառ ված վն ա սի փոխ հա տու ցում, ինչ-

պես նաև 142.431 ՀՀ դրամ՝ որ պես նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա-

նա չել Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց 19.05.2015 թվա կա նին կազմ ված թիվ Բ017381 ակ տը:

Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Զ. Նախշ քար յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 10.03.2015 

թվա կա նի վճռով Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը մե րժ վել է, իսկ Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ 

հայ ցը` բա վա րար վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 
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25.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` 

Դա տա րա նի 10.03.2015 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ Կազ մա կեր պու թյան 

հայ ցը բա վա րար վել է, Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մե րժ վել:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 22.01.2004 թվա-

կա նի թիվ 130-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ «Խ մե  լու  ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց-

ման կա նոն նե րի» (այ սու  հետ՝ Կա նոն ներ) 18-րդ, 25-րդ, 45-րդ կե տե րը, խախ տել է ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 53-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս չի կա տա րել գոր ծում առ կա բո լոր 

ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյուն, ին չի արդ յուն քում 

հան գել է սխալ եզ րա կա ցու թյան: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, իր ո րոշ մամբ թվար կե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, 

պատ ճա ռա բա նել է, որ Ըն կե րու թյունն ա պա ցույց ներ չի ներ կա յաց րել իր վկա յա կո չած 

փաս տե րի վե րա բեր յալ, մի նչ դեռ ակն հայտ է, որ Ըն կե րու թյունն ա պա ցու ցել է իր կող մի ց 

վկա յա կո չած փաս տը, այն է՝ 19.05.2014 թվա կա նին ջրա չա փի տե ղա հան ման և փոր ձաքն-

նու թյան ըն թաց քում իր ծա նուց ված չլի նե լու և մաս նա կից չլի նե լու հան գա ման քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լիս հիմք է ըն դու նել ջրա-

մա տա կա րա րի ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ Թու ման յա նի ա նու նից ներ կա յաց ված գրա վոր 

բա ցատ րու թյու նը, ո րով վեր ջինս հայտ նել է, որ ջրա չա փի ոչ բնա կա նոն աշ խա տան քը 

հայտ նա բե րել է 18.05.2015 թվա կա նին, իսկ ջրա չա փը փո խա րին վել է 19.05.2015 թվա կա-

նին: Մինչ դեռ գոր ծում առ կա փաս տաթղ թե րով ա պա ցուց վում է, որ ջրա չա փի ան սար-

քու թյունն ար ձա նագր վել է ոչ թե 18.05.2015 թվա կա նին, այլ 19.05.2015 թվա կա նին՝ թիվ 

Բ017381 ակ տով, իսկ ջրա չա փի փո խա րի նու մը նո րով կա տար վել է 20.05.2015 թվա կա նին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Ըն կե րու թյու նը չի վի ճար կել Չա փա գի-

տու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի 19.05.2014 թվա կա նի ջրա չա փի նախ նա կան զննման և 

նախ նա կան փոր ձաքն նու թյան ար ձա նագ րու թյու նը, գու մա րի հաշ վար կը, կող մե  րի մի ջև 

առ կա ջրա մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի հի ման վրա նախ կի նում ե ղած ջրի ծախ սը և 

վ ճա րումն  ե րը, հաշ վի չի ա ռել, որ դրանք սույն գոր ծով վե ճի ա ռար կա յի և հա կընդ դեմ 

հայ ցա պա հան ջի հիմ քում ըն կած չեն, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մի ց վի-

ճարկ վում է 19.05.2015 թվա կա նի թիվ Բ017381 ակ տը՝ պայ մա նա վոր ված ջրա չա փի ստու-

գա չափ ման մա սին Ըն կե րու թյանն օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով չծա նու ցե լու և  

այդ գոր ծըն թաց նե րին Ըն կե րու թյան ներ կա գտնվե լու հիմ քով, ին չով պայ մա նա վոր ված 

էլ Ըն կե րու թյունն ա ռար կել է խախ տու մը կա տա րած սուբ յեկ տի և խախ տու մը կա տա րե լու 

վայ րի վե րա բեր յալ Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րի դեմ: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 25.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 10.03.2015 

թվա կա նին վճռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շումն  հիմն  ա վոր է և  ի րա վա չափ: Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նը Դա տա րա նի եզ րա հանգ ման ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման արդ յուն քում, այդ 

եզ րա հան գումն  ե րը հա մադ րե լով սույն գոր ծով հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք-

նե րի հետ, ի րա վա ցիո րեն ար ձա նագ րել է, որ Ըն կե րու թյու նը չի վի ճար կել Չա փա գի տու-

թյան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մի ց կազմ ված, ար ձա նագ րու թյամբ հաս տատ ված ջրա-
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չա փի օ ղա կի կոտր ված լի նե լու և կ նի քը կեղծ ված լի նե լու հան գա ման քը, այլ վի ճար կում է 

ջրա չա փի խախ տումն  ե րը Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց ջրա չա փի գտնվե լու վայ րում կամ 

այն Չա փա գի տու թյան ազ գա յին ինս տի տուտ տե ղա փո խե լու ճա նա պար հին կա տար ված 

լի նե լու հնա րա վո րու թյու նը, որն հիմն  ա զուրկ է, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը մաս նակ ցել է 

ջրա չա փի հանձն ման-ըն դուն մա նը, իսկ տվյ ալ ակ տի կազմ ման հիմք է հան դի սա ցել Չա-

փա գի տու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մի ց 19.05.2015 թվա կա նին կազմ ված ար ձա-

նագ րու թյու նը, ին չը չի վի ճարկ վել Ըն կե րու թյան կող մի ց:

Տվյ  ալ դեպ քում Կազ մա կեր պու թյու նը, որ պես իր հայ ցա պա հան ջը հիմն  ա վո րող 

ա պա ցույց ներ, Դա տա րա նին է ներ կա յաց րել 19.05.2014 թվա կա նին կազմ ված՝ հայտ-

նա բեր ված խախ տումն  ե րի մա սին թիվ Բ017381 ակ տը, 20.05.2014 թվա կա նին կազմ ված 

ջրա չա փի ըն դուն ման և փո խա րին ման հանձ նա րա րա կա նը, Չա փա գի տու թյան ազ գա յին 

ինս տի տու տի 19.05.2014 թվա կա նի փոր ձաքն նու թյան ար ձա նագ րու թյու նը, մի նչ դեռ Ըն կե-

րու թյան կող մի ց իր փաս տարկ նե րի վե րա բեր յալ որ ևէ ա պա ցույց չի ներ կա յաց վել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝

1) Կազ մա կեր պու թյան և Ըն կե րու թյան մի ջև 01.12.2008 թվա կա նին կնքվել է խմե  լու 

ջրի մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նա գիր 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 72-75).

2) 19.05.2014 թվա կա նին կազմ ված թիվ Բ017381 ակ տի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Կո մի  տաս 

փո ղո ցի թիվ 54/2 հաս ցեում հայտ նա բեր վել է ջրա մի աց ման, ջրօգ տա գործ ման խախ-

տում՝ ջրա չա փի կա պա րակ նիք նե րի խախ տում, կեղ ծում: Ակ տի՝ «ջրա չա փի տվյ ալ նե րը 

ստուգ ման պա հին» մա սում ամ սա թի վը նշվել է 04.06.2014 թվա կա նը: Ակ տը ստո րագր-

վել է ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ա. Մար տի րոս յա նի և Ա. Մա նուկյ  ա նի կող-

մի ց, Ըն կե րու թյան կող մի ց ակ տը ստո րագր ված չէ, առ կա չէ բա ժա նոր դի կող մի ց ակ տը 

չստո րագ րե լու մա սին նշում, իսկ «խախ տում կա տա րած անձ» տո ղում նշվել է՝ «ծա նուց-

վեց փոս տով»: Ակ տի՝ «ջրա չա փի տվյ ալ նե րը ստուգ ման պա հին» բաժ նում բա ցա կա յում 

է ջրա չա փի հա մա րը, ցուց մուն քը ստուգ ման պա հին, խախ տում կա տա րած ան ձի ներ կա-

յա ցուց չի ստո րագ րու թյու նը, Ըն կե րու թյան կնի քը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 9).

3) 04.06.2014 թվա կա նին կազմ ված՝ թիվ 017381 ակ տի ջրօգ տա գործ ման կա նոն նե րի 

խախտ ման հաշ վար կի հա մա ձայն՝ Կազ մա կեր պու թյան Առևտ րա յին տնօ րի նու թյան կող-

մի ց Կա նոն նե րի 25-րդ, 27-րդ կե տե րով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ վել է 7.121.536 

ՀՀ դրամ վճար ման են թա կա գու մար: Հաշ վարկն Ըն կե րու թյան կող մի ց ստո րագր ված չէ 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 10).

4) Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րեն Գ. Գ րի գոր յա նի և Չա փա գի տու թյան ազ-

գա յին ինս տի տու տի գլխա վոր տնօ րեն Վ. Սա հակյ  ա նի կող մի ց հաս տատ ված՝ ջրա չա փի 

զննման և նախ նա կան փոր ձաքն նու թյան 19.05.2014 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան հա մա-

ձայն՝ ներ կա յաց ված WPH-50 տե սա կի 7129 գոր ծա րա նա յին հա մա րի ջրա չա փի զննմամբ 

հայտ նա բեր վել է, որ կա պա րակնք ման օ ղա կը կոտր ված է, կնի քը կեղծ ված է, իսկ ջրա-

չա փի համր ման սար քի զննու մի ց հայտ նա բեր վել է, որ համր ման սար քի ա պա կու վրա 

առ կա են մի  ջամ տու թյան հետ քեր:

Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագր ված է Կազ մա կեր պու թյան և Չա փա գի տու թյան ազ-

գա յին ինս տի տու տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մի ց: Ար ձա նագ րու թյու նը բա ժա նորդ Ըն կե-

րու թյան կող մի ց ստո րագր ված չէ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13).

5) Հա մա ձայն 19.05.2014 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից Ա շոտ Թու-

ման յա նի կող մի ց տրված բա ցատ րու թյան՝ վեր ջինս հայտ նել է, որ աշ խա տում է Կազ-

մա կեր պու թյու նում որ պես տե սուչ: 18.05.2014 թվա կա նին իր ան մի  ջա կան ղե կա վա րի 

հանձ նա րա րու թյամբ այ ցե լել է Եր ևա նի Կո մի  տա սի թիվ 54/2 հաս ցե՝ Ըն կե րու թյան գոր-

ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման վայր՝ ջրա չա փի աշ խա տանքն ու սումն  ա սի րե լու և ջ րա չա փի 

ցուց մունքն ար ձա նագ րե լու: Արդ յուն քում պարզ վել է, որ ջրա չա փը բնա կա նոն չի աշ խա-
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տում: Այդ մա սին տե ղե կաց րել է իր ան մի  ջա կան ղե կա վա րին, որն էլ հանձ նա րա րել է 

ջրա չա փը փո խել: Ինքն այդ մա սին տե ղե կաց րել է Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չին, ո րը 

բա ցում էր դի տա հո րը: 19.05.2014 թվա կա նին Ա շոտ Թու ման յա նը փա կա նա գոր ծի հետ 

այ ցե լել է Ըն կե րու թյուն և Կազ մա կեր պու թյան հաշ վին հին ջրա չա փը փո խել նո րով: Ա շոտ 

Թու ման յանն իր բա ցատ րու թյան մե ջ նշել է, որ գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բողջ ըն թաց քում 

ներ կա է ե ղել Ըն կե րու թյան աշ խա տա կի ցը, ո րը նա խօ րոք տեղյ  ակ է ե ղել ջրա չա փի փո-

փո խու թյան մա սին: Ըն կե րու թյան աշ խա տակ ցի ա նունն ու պաշ տո նը բա ցատ րու թյան մե ջ 

նշված չեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 52):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Կա նոն նե-

րի 25-րդ կե տով նա խա տես ված՝ բա ժա նոր դի կող մի ց թույլ տրված մի  տումն  ա վոր խախ-

տումն  ե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում ջրա մա տա կա րա րի կող մի ց կա նոն նե րի խախտ ման 

ակ տի կազմ մա նը բա ժա նոր դի ներ կա յու թյան հար ցի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու-

թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-

տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն 

վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված է նաև 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 րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է 

ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու-

նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան խնդրին. արդ յո՞ք Կա նոն նե րի 25-րդ կե տով 

նա խա տես ված խախ տու մն  ե րի հայտ նա բեր ման վե րա բեր յալ ա ռանց բա ժա նոր դի կամ 

վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ց չի ներ կա յու  թյան կազմ ված ակ տը կա րող է հա մար վել ի րա վա չափ 

և հիմք ծա ռա յել բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա վա լի՝ նու յն կե տով սահ ման-

ված կար գով վե րա հաշ վարկ ման (ճշգրտման) հա մար։ 

Կա նոն նե րի 18-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ջրա չա փի աշ խա տան քի ճշտու թյան վե րա բեր-

յալ բա ժա նոր դի կամ ջրա մա տա կա րա րի մոտ կաս կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում, ջրա մա-

տա կա րա րի կամ բա ժա նոր դի նա խա ձեռ նու թյամբ, սահ ման ված կար գով անց կաց վում է 

ջրա չա փի ստու գա չա փում (N 1 ձև) բա ժա նոր դի դի մու մի  ստաց ման կամ ջրա մա տա կա-

րա րի կող մի ց բա ժա նոր դին ստու գա չափ ման մա սին պաշ տո նա պես ծա նուց ման օր վա-

նից 10-օր յա ժամկ  ե տում:

Կա նոն նե րի 42-րդ կե տի «ը» են թա կե տի հա մա ձայն՝ բա ժա նոր դը պար տա վոր է չխո-

չըն դո տել ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի մուտքն իր տա րածք` ծա ռա յո ղա կան վկա-

յա կա նը ներ կա յաց նե լու դեպ քում, տե ղադր ված ջրա չա փի ցուց մունք նե րի գրառ ման և 

ներ քին ցան ցե րի, կա ռուց վածք նե րի ու սար քե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման վի ճա կը 

հա մա տեղ ու սումն  ա սի րե լու հա մար, իսկ ջրա մա տա կա րա րի մոտ բա ժա նոր դի օգ տա-

գոր ծած խմե  լու ջրի ծա վալ նե րի նկատ մամբ կաս կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում` դա ճշգրտե-

լու հա մար:

Կա նոն նե րի 45-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ ջրա մա տա կա րարն ի րա վունք 

ու նի կաս կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում պա հան ջե լու բա ժա նոր դին պատ կա նող ջրա չա փի 

ստու գում` Կա նոն նե րի 18-րդ կե տի հա մա ձայն:

Կա նոն նե րի 25-րդ կե տի հա մա ձայն՝ բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա-

վա լի նվա զեց ման նպա տա կով ջրա չա փի բնա կա նոն աշ խա տան քի խախտ ման, ջրա չա փի 
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կո ղանց մամբ ջրըն դուն ման, ջրա չա փի կա պա րակ նիք նե րի վն աս ման (պոկ ման, կեղծ ման) 

և  այլ մի  տումն  ա վոր խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման դեպ քե րում ջրա մա տա կա րա րը 

խախտ ման հայտ նա բեր ման պա հին բա ժա նոր դի կամ նրա ներ կա յա ցուց չի հետ հա-

մա տեղ ար ձա նագ րում է խախ տու մը և կազ մում կա նոն նե րի խախտ ման ակտ (N 3 ձև), և 

բա ժա նոր դը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում օ րեն քով սահ ման ված կար գով: Կա նոն նե-

րի խախտ ման ակ տը հա տուկ հաշ վառ ման փաս տա թուղթ է և հիմք է բա ժա նոր դի կող-

մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա վա լի վե րա հաշ վարկ ման (ճշգրտման) հա մար:

Բա ժա նորդ նե րի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի ծա վա լը վե րա հաշ վարկ վում է` բազ մաբ-

նա կա րան շեն քի բնա կիչ-բա ժա նորդ նե րի հա մար` մե  կամս յա ժամկ  ե տով, ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի բնա կիչ-բա ժա նորդ նե րի հա մար` եր կամս յա ժամկ  ե տով, իսկ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի հա մար` 6-ամս յա ժամկ  ե տով` հաշ վի առ նե լով նե րանց ման խո ղո վա կի թո-

ղու նա կու թյան ջրի քա նա կը` բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դրանք ձևա վոր ված են 

լի նում նշված ժամկ  ե տի ըն թաց քում, ո րի դեպ քում վե րա հաշ վար կը կա տար վում է տվյ ալ 

ժամկ  ե տի հա մար:

Կա նոն նե րի և մաս նա վո րա պես վե րը նշված դրույթ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու-

թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ դրանք, 

ըստ էու թյան մի տ ված են սպա ռող նե րի և հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող ան-

ձի՝ ջրա մա տա կա րա րի շա հե րի հա վա սա րակշռ մա նը: Մաս նա վո րա պես` կող մե  րի շա հե րի 

հա վա սա րակշռ մամբ է պայ մա նա վոր ված Կա նոն նե րով սահ ման ված բա ժա նոր դի պար-

տա կա նու թյու նը՝ չխո չըն դո տել ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի մուտքն իր տա րածք` 

տե ղադր ված ջրա չա փի ցուց մունք նե րի գրառ ման և ներ քին ցան ցե րի, կա ռուց վածք նե րի 

ու սար քե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ ման վի ճակն ու սումն  ա սի րե լու, ինչ պես նաև ջրա-

մա տա կա րա րի մոտ բա ժա նոր դի օգ տա գոր ծած խմե  լու ջրի ծա վալ նե րի նկատ մամբ կաս-

կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում` դա ճշգրտե լու հա մար: Միա ժա մա նակ բա ժա նոր դի նշված 

պար տա կա նու թյու նը ծա գում է բա ցա ռա պես ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի կող մի ց 

ծա ռա յո ղա կան վկա յա կա նը ցույց տա լու դեպ քում: Մ յուս կող մի ց, ջրա մա տա կա րա րի ներ-

կա յա ցու ցի չը, ի րա վունք ու նե նա լով ծա ռա յո ղա կան վկա յա կա նը ցույց տա լու դեպ քում 

ա նար գել մուտք գոր ծել բա ժա նոր դի տա րածք՝ տե ղադր ված ջրա չա փի ցուց մունք նե րի 

գրառ ման և ներ քին ցան ցե րի, կա ռուց վածք նե րի ու սար քե րի տեխ նի կա կան շա հա գործ-

ման վի ճակն ու սումն  ա սի րե լու, ինչ պես նաև ջրա մա տա կա րա րի մոտ բա ժա նոր դի օգ տա-

գոր ծած խմե  լու ջրի ծա վալ նե րի նկատ մամբ կաս կած ա ռա ջա նա լու դեպ քում` դա ճշգրտե-

լու հա մար, պար տա վոր է նշված գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նել բա ժա նոր դի հետ 

հա մա տեղ, ին չը են թադ րում է, որ ջրա մա տա կա րա րը (ներ կա յա ցու ցի չը) պար տա վոր է 

առն վազն ա պա հո վել բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի պատ շաճ տե ղե կա ցու-

մը ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա ցուց չի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ:

Ջ րա մա տա կա րա րի և բա ժա նոր դի շա հե րի հա վա սա րակշռ ման վե րա բեր յալ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը, վերն ար տա հայտ ված եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով 

Կա նոն նե րի 18-րդ և 45-րդ կե տե րի կար գա վո րումն  ե րին, ար ձա նագ րում է հետև յա լը.  

Կա նոն նե րի 45-րդ կե տով սահ ման ված է ջրա մա տա կա րա րի ի րա վուն քը՝ կաս կած 

ա ռա ջա նա լու դեպ քում պա հան ջե լու բա ժա նոր դին պատ կա նող ջրա չա փի ստու գում, սա-

կայն այդ պի սի ստու գու մը վեր ջինս կա րող է ի րա կա նաց նել բա ցա ռա պես Կա նոն նե րի 18-

րդ կե տի հա մա ձայն, այն է՝ բա ժա նոր դին ստու գա չափ ման մա սին պաշ տո նա պես ծա նու-

ցե լու պայ ման նե րում և ծա նուց ման օր վա նից տաս նօր յա ժամկ  ե տում: Ս տու գա չափ ման 

մա սին բա ժա նոր դին ծա նու ցե լու ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նու թյու նը Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի գնա հատ մամբ մի տ ված է մի  կող մի ց բա ժա նոր դի ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման, 

այն է՝ ստու գա չափ մա նը ներ կա գտնվե լու ա պա հով մա նը, մյուս կող մի ց ա պա հո վում է 

բա ժա նոր դի պար տա կա նու թյան ի րա կա նա ցու մը, այն է՝ ջրա մա տա կա րա րի ներ կա յա-

ցուց չին իր տա րածք ա նար գել մուտ քի ա պա հով ման կազ մա կեր պու մը:

Վե րը նշված եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով Կա նոն նե րի 25-րդ 

կե տին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրա նով գոր ծա դի րը սահ մա նել է ջրա մա-

տա կա րա րի պար տա կա նու թյու նը՝ խախ տում հայտ նա բե րե լու դեպ քում բա ժա նոր դին 
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կամ նրա ներ կա յա ցուց չին մաս նա կից դարձ նել խախտ ման ար ձա նագր մա նը և խախտ-

ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն: Ընդ ո րում, խախ տու մը պետք է ար ձա նագր վի, և խախտ-

ման մա սին ակ տը պետք է կազմ վի խախտ ման հայտ նա բեր ման պա հին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծա դի րի կող մի ց խախտ ման ար ձա նագր-

մա նը և խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց-

չի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նու թյան սահ մա նումն  

ինք նան պա տակ չէ, այլ ուղղ ված է հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղի հետ հա րա բե-

րու թյուն նե րում սպա ռո ղի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը՝ հաշ վի առ նե լով այն հան-

գա ման քը, որ խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման դեպ քում բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ-

ված ջրի ծա վա լը են թա կա է վե րա հաշ վարկ ման Կա նոն նե րի 25-րդ կե տով սահ ման ված 

կար գով, մաս նա վո րա պես` նույն կե տով տար բեր բա ժա նորդ նե րի հա մար նա խա տես ված 

ժամկ  ե տով՝ հաշ վի առ նե լով նե րանց ման խո ղո վա կի թո ղու նա կու թյան ջրի քա նա կը, ին չը 

լրա ցու ցիչ վճա րա յին պար տա վո րու թյուն է ա ռա ջաց նում բա ժա նոր դի հա մար: 

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա նոն նե րի 25-րդ 

կե տով նա խա տես ված խախ տումն  ե րի հայտ նա բեր ման վե րա բեր յալ կազմ ված ակ տը չի 

կա րող հա մար վել ի րա վա չափ և հիմք ծա ռա յել բա ժա նոր դի կող մի ց օգ տա գործ ված ջրի 

ծա վա լի՝ նույն կե տով սահ ման ված կար գով վե րա հաշ վարկ ման (ճշգրտման) հա մար, ե թե 

այն կազմ վել է ա ռանց բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյան:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ 19.05.2014 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան կող-

մի ց Ըն կե րու թյան գոր ծու նեու թյան վայ րում՝ Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 54/2 

հաս ցեում, հայտ նա բեր վել է ջրա մի աց ման, ջրօգ տա գործ ման կա նոն նե րի խախ տում՝ 

ջրա չա փի կա պա րակ նիք նե րի խախ տում, կեղ ծում, ո րի վե րա բեր յալ կազմ վել է սույն գոր-

ծով վի ճարկ վող ակ տը: Ակ տը ստո րագր վել է ջրա մա տա կա րար Կազ մա կեր պու թյան ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի կող մի ց, մի նչ դեռ բա ժա նորդ Ըն կե րու թյան կող մի ց ակ տը ստո րագր ված 

չէ, առ կա չէ բա ժա նոր դի կող մի ց ակ տը չստո րագ րե լու մա սին նշում: Ակ տի «Ջ րա չա փի 

տվյ ալ նե րը ստուգ ման պա հին» բաժ նում ևս բա ցա կա յում է խախ տում կա տա րած ան-

ձի ներ կա յա ցուց չի ստո րագ րու թյու նը: Ա վե լին` բա ցա կա յում են նաև ջրա չա փի հա մա րի 

նշու մը և ս տուգ ման պա հին ջրա չա փի ցուց մուն քը: 

Դա տա րա նը Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը մե ր ժե լիս և Ըն կե րու թյան հա կընդ դեմ հայ-

ցը բա վա րա րե լիս, ար ձա նագ րե լով, որ վի ճարկ վող ակ տը և հաշ վար կը, ինչ պես նաև 

նոր ջրա չա փի տե ղադր ման հանձն ման-ըն դուն ման ակ տը և հանձ նա րա րա կանն Ըն կե-

րու թյան կող մի ց ստո րագր ված չեն, իսկ Կազ մա կեր պու թյու նը չի ա պա ցու ցել Ըն կե րու-

թյան մաս նակ ցու թյունն ակ տի կազմ մա նը, գտել է, որ Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց թույլ է 

տրվել Կա նոն նե րի 18-րդ կե տի խախ տում՝ եզ րա կաց նե լով, որ նշված ի րա վա կան նոր մի  

պա հանջ նե րի խախտ մամբ կազմ ված ակ տը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման և չի կա րող 

ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել Ըն կե րու թյան հա մար: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, պատ ճա ռա բա նել է, 

որ թեև հայտ նա բեր ված խախ տումն  ե րի մա սին 19.05.2014 թվա կա նի թիվ 017381 ակ տը 

ստո րագր ված չէ Ըն կե րու թյան կող մի ց, այ դու հան դերձ վեր ջինս մաս նակ ցել է ջրա չա փի 

հանձն ման-ըն դուն մա նը, իսկ տվյ ալ ակ տը կազ մե  լու հա մար հիմք է ըն դուն վել Չա փագ-

րու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մի ց 19.05.2014 թվա կա նին կազմ ված ար ձա նագ րու-

թյու նը, որն Ըն կե րու թյու նը չի վի ճար կել: Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ ակտն ըն դա մե  նը տե ղե կու թյուն ներ է պա րու նա կում ար ձա նագր ված 

խախտ ման հի ման վրա կա տար ված հաշ վար կի վե րա բեր յալ: Ինչ վե րա բե րում է ջրա-

չա փի խախ տումն  ե րը Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց կա տար ված լի նե լու հնա րա վո րու թյան 

վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյան փաս տար կին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծի 

քննու թյամբ նշված փաս տը չի ա պա ցուց վել, և հիմն  ա վոր հա մա րե լով Կազ մա կեր պու-

թյան փաս տարկ ներն առ այն, որ Ըն կե րու թյու նը չի վի ճար կել ոչ գու մա րի հաշ վար կը, ոչ 

Չա փա գի տու թյան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մի ց 19.05.2014 թվա կա նին կազմ ված ար-

ձա նագ րու թյու նը, եզ րա կաց րել է, որ Դա տա րա նի կող մի ց ճիշտ չեն գնա հատ վել գոր ծում 

առ կա ա պա ցույց նե րը:
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Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք հա-

մա րում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Հաշ վի առ նե լով Կա նոն նե րի 25-րդ կե տով խախտ ման ար ձա նագր մա նը և խախտ ման 

մա սին ակ տը կազ մե  լուն բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյունն 

ա պա հո վե լու ջրա մա տա կա րա րի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը և  այդ պար տա կա-

նու թյու նը չկա տա րե լու, այն է՝ ակտն ա ռանց բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց-

չի ներ կա յու թյան կազ մե  լու դեպ քում դրա ոչ ի րա վա չափ լի նե լու և բա ժա նոր դի հա մար 

ի րա վա կան հետ ևանք ներ չա ռա ջաց նե լու վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-

տած դիր քո րո շու մը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա նոն նե րի 25-րդ կե տի հիմ քով 

խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լիս բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի ներ կա 

լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է ջրա մա տա կա րար Կազ մա կեր պու թյու նը: Ընդ 

ո րում, հաշ վի առ նե լով, որ նույ նիսկ բա ժա նոր դի ներ կա յու թյան պայ ման նե րում վեր ջինս 

կա րող է հրա ժար վել ակ տը ստո րագ րե լուց, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 

նշել, որ խախտ ման վե րա բեր յալ ակ տը բա ժա նոր դի կամ վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չի կող-

մի ց ստո րագր ված չլի նելն ինք նին հիմք չէ հաս տատ ված հա մա րե լու ջրա մա տա կա րա-

րի կող մի ց բա ժա նոր դի ներ կա յու թյու նը չա պա հո վե լու փաս տը, ե թե ջրա մա տա կա րա րը 

ներ կա յաց նում է վե րա բե րե լի, թույ լատ րե լի և  ար ժա նա հա վատ այն պի սի ա պա ցույց ներ, 

ո րոնք հաս տա տում են վեր ջի նիս կող մի ց խախտ ման վե րա բեր յալ ակ տը բա ժա նոր դի 

կամ նրա ներ կա յա ցուց չի ներ կա յու թյամբ կազ մե  լու փաս տը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս տե րին` Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց 19.05.2014 թվա կա նին կազմ ված թիվ 

Բ017381 ակ տը, Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րեն Գ. Գ րի գոր յա նի և Չա փա գի տու-

թյան ազ գա յին ինս տի տու տի գլխա վոր տնօ րեն Վ. Սա հակյ  ա նի կող մի ց հաս տատ ված 

ջրա չա փի զննման և նախ նա կան փոր ձաքն նու թյան 19.05.2014 թվա կա նի ար ձա նագ րու-

թյու նը ստո րագր ված չլի նե լու, ինչ պես նաև գոր ծում` ակ տը կազ մե  լուն Ըն կե րու թյան ներ-

կա յա ցուց չի ներ կա լի նե լու վե րա բեր յալ այլ ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման-

նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չէր կա րող հաս տատ ված հա մա րել այն հան գա ման քը, 

որ Ըն կե րու թյու նը մաս նակ ցել է ջրա չա փի հանձն ման-ըն դուն մա նը, հետ ևա բար նաև՝ 

խախտ ման ար ձա նագր մա նը և խախտ ման մա սին ակ տը կազ մե  լուն:

Ինչ վե րա բե րում է գոր ծում առ կա՝ ջրա չա փի բնա կա նոն չաշ խա տե լու, այդ մա սին 

Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չին տե ղե կաց նե լու, հին ջրա չա փը նո րով փո խե լու գոր ծո ղու-

թյուն նե րի ըն թաց քում Ըն կե րու թյան աշ խա տակ ցի ներ կա յու թյան վե րա բեր յալ 19.05.2014 

թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյան աշ խա տա կից Ա շոտ Թու ման յա նի կող մի ց տրված բա-

ցատ րու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այն չի կա րող հաս տա տել 

Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց Կա նոն նե րի 25-րդ կե տի պա հանջ նե րի պահ պան ման, այն 

է՝ կա նոն նե րի խախտ ման ակ տը կազ մե  լուն Ըն կե րու թյան ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու 

փաս տը, քա նի որ դրա նում նշված չէ ակ տը կազ մե  լուն են թադ րա բար ներ կա գտնված 

Ըն կե րու թյան աշ խա տակ ցի ա նուն-ազ գա նու նը, ին չը կա րող էր հնա րա վո րու թյուն տալ 

պար զե լու վեր ջի նիս՝ կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րին ներ կա գտնվե լու և  ա ռա վել ևս 

Ըն կե րու թյան ա նու նից կամ որ պես վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ հան դես գա լու լիա զո րու-

թյու նը:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վի ճարկ վող ակ տը 

կազ մե  լուն Ըն կե րու թյան ներ կա յու թյունն ա պա ցուց ված չլի նե լու պայ ման նե րում դրա բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ-

վա ծի 6-րդ կե տի հիմ քով պետք է կրի Կազ մա կեր պու թյու նը, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հիմն  ա վոր են Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:
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Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում 

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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ 

է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տի 6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ-

տին օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա-

վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը 

հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու-

նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 

ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը բա ցա կա յում է։

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 

գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա-

րել է 20.000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա-

լա տի 16.09.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ վել է վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պա կաս 

վճար ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, և վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռնա-

գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես Ըն կե րու թյան կող մի ց վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ինչ պես նաև Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ 
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ՀՀ պե տա կան բյու ջեի են թա կա է բռնա գանձ ման 213.646,08 ՀՀ դրամ՝ որ պես ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 16.09.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե-

տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 25.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Ա րաբ կիր և Քա նա-

քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 10.03.2015 

թվա կա նի վճռին։

2. «Եր ևան ջուր» ՓԲԸ-ից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 213.646,08 ՀՀ դրամ՝ որ-

պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան 

պա լա տի 16.09.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

«Եր ևան ջուր» ՓԲԸ-ից հօ գուտ «ԱՌՆԱԴՕ» ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ-

պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/1302/02/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/1302/02/13    

Նախագահող դատավոր`  Ս. Միքայելյ ան 

Դատավորներ` Ն. Բարսեղյ ան

 Հ. Ենոքյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

  նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Դ.Ֆ. ԴԻՍՏՐԻԲՅՈՒՏՈՐ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Վա րազ դատ Ա սատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 

05.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա-

ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զար յա նի ընդ դեմ «ԿՈՏԱՅՔ» գա րեջ րի գոր ծա րան ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 

Կազ մա կեր պու թյուն)` գու մա րի բռնա գանձ ման 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` Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա-

զար յա նը պա հան ջել է Կազ մա կեր պու թյու նից բռնա գան ձել 69.475.220 ՀՀ դրամ:

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ն. Գալստ-

յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 15.07.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

05.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Խա չիկ 

Նա զար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 15.07.2014 թվա կա նի վճի ռը 

թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով 

կա ռա վա րիչ Խա չիկ Նա զար յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տը, 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ-

տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 51-րդ, 52-րդ և 53-րդ 

հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րի հիմ քով սնան կու թյան գոր ծով հաս տատ-

ված պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, թիվ ԿԴ2/0017/04/13 սնան կու թյան գոր ծով կա-

յաց ված հա մա պա տաս խան ո րո շումն  ե րով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը դի տել են որ-

պես հան րա հայտ և քա ղա քա ցիա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա րա նի 

վճռով հաս տատ ված հան գա մանք ներ, ո րոնք ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն, ին չի արդ յուն-

քում ուղ ղա կիո րեն խախ տել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ 

հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

Ա վե լին, «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի ի րա վա նոր մի  

վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը՝ որ պես սնան կու-

թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հա տուկ ինս տի տուտ, կա րող է են թարկ վել փո փո խու թյուն նե րի, 

ուս տի այդ ո րոշ մամբ հաս տատ ված ո րո շա կի հան գա մանք նե րը չեն կա րող հիմք հան դի-

սա նալ դրանք ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի հա-

մա տեքս տում գնա հա տե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րը ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հիմ քով չի ու սումն  ա սի րել, 

այ լա պես կնկա տեր, որ «Երկ կողմ հաշ վանց ման ակ տը» որ ևէ դրույթ չի պա րու նա կում 

այն մա սին, որ հաշ վան ցը վե րա բե րում է կող մե  րի մի ջև կնքված պայ մա նագ րե րին և հա-

շիվ- ապ րան քագ րե րին, այ սինքն` ան գամ, ե թե մի  պահ ան տե սենք «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի ի րա վա կար գա վո րու մը, մի և նույն է 

ներ կա յաց ված հաշ վան ցը թե´ պա հան ջի, և թե´ բո ղո քի մե րժ ման հիմք չէր կա րող հան-

դի սա նալ, քա նի որ տե ղե կան քը կազմ ված է 19.10.2013 թվա կա նին, իսկ հաշ վան-

ցը կա տար վել է շատ ա վե լի վաղ: Հետ ևա բար ստաց վում է, որ Կազ մա կեր պու թյան 

ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան չա փը հա վաս տում է տե ղե կան քով, 

ին չի հիմ քում դրված են պայ մա նագ րե րը և հա շիվ-ապ րան քագ րե րը, ընդ ո րում, դրա 

առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է նաև պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կով, մի նչ դեռ Դա-

տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել են այդ հան գա ման քը` խախ տե լով թե´ ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի, թե´ «Ս նան կու թյան մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի պա հանջ նե րը:

Ս տո րա դաս դա տա րան նե րը հաշ վի չեն ա ռել այն հան գա ման քը, որ օ րենս դի րը 

սնան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում բա ցա ռել է հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյու նը, իսկ ինչ 

վե րա բե րում է մի նչև պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լը 

հաշ վան ցի հնա րա վո րու թյա նը, ա պա դա ևս հիշ յալ ի րա վա կար գա վոր ման առ կա յու թյան 

պայ ման նե րում ար գել վում է: Այ սինքն` թե´ Դա տա րա նը, և թե´ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 

ըն դու նել են հաշ վան ցի փաս տը, սա կայն ան տե սել են «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

39-րդ հոդ վա ծի վե րը հի շա տակ ված կար գա վո րու մը, ինչն ուղ ղա կիո րեն վատ թա րաց նե-

լու է մյուս պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի բա վա րար ման հնա րա վո րու թյու նը:

Փաս տո րեն, կա յաց ված դա տա կան ակ տերն ուղ ղա կի հա կա սու թյան մե ջ են գտնվում 

նշված ի րա վադ րույ թի պա հանջ նե րի հետ, ա ռար կա յա զուրկ են դարձ նում սնան կու թյան 

վա րույ թը, դրա բուն էու թյունն ու նշա նա կու թյու նը: Մինչ դեռ օ րենս դի րը, սահ մա նե լով 

վե րը նշված պա հան ջը, փոր ձել է կան խել հաշ վանց ման ցան կա ցած դեպք, ին չը, սա կայն, 

առ կա է սույն պա րա գա յում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի 

մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:
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Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 05.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ Ըն կե րու թյան սնան-

կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցի ա ռար կան գու մա րի բռնա-

գանձ ման պա հանջն է, այլ ոչ թե` 01.02.2013 թվա կա նին կնքված թիվ 01/13-Ն երկ կողմ 

հաշ վանց ման ակտն ան վա վեր ճա նա չե լը: Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 

01.02.2013 թվա կա նին կնքված երկ կողմ հաշ վանց ման ակ տը չվի ճարկ ված, օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով կնքված գոր ծարք է, որն ամ բող ջու թյամբ հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ 

օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, և ս տո րա դաս դա տա րան նե րում այն սնան կու թյան կա-

ռա վար չի կող մի ց երբ ևէ չի վի ճարկ վել: Ա վե լին, Դա տա րա նը « Յու նիոն» ՍՊԸ-ի կող մի ց 

ներ կա յաց ված սնան կու թյան վե րա բեր յալ դի մու մը վա րույթ է ըն դու նել 15.02.2013 թվա-

կա նին, այ նինչ հաշ վանց ման ակ տը կազմ վել է 01.02.2013 թվա կա նին` մի նչև սնան կու-

թյան վե րա բեր յալ դի մու մը դա տա րա նի կող մի ց վա րույթ ըն դու նե լը:

3.Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 24.07.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 

24/07-Մ մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյա նը մա տա կա րար վել է 

պայ մա նագ րով նա խա տես ված ապ րանք` սե փա կան ար տադ րու թյան գա րեջ րա տե սակ-

ներ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 21-24):

2. Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 09.08.2012 թվա կա նին կնքված 

«24.07.2012 թվա կա նի մա տա կա րար ման պայ մա նա գիր թիվ 24/07-Մ-ում լրա ցումն  եր 

կա տա րե լու մա սին» թիվ 09/08-Մ պայ մա նագ րի հա մա ձայն` կող մե  րի մի ջև 24.07.2012 

թվա կա նին կնքված թիվ 24/07-Մ մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի 6-րդ հոդ վա ծը լրաց-

վել է 6.4 կե տով, ո րի հա մա ձայն` մա տա կա րա րի մոտ ա ռա ջա ցած պարտ քը կող մե  րը կա-

րող են հաշ վան ցել գնոր դի` մա տա կա րա րի հան դեպ ու նե ցած պարտ քից: Կող մե  րը հաշ-

վան ցու մը կա տա րում են` կազ մե  լով հաշ վանց ման ակտ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25):

3. 01.02.2013 թվա կա նի թիվ 01/13-Ն երկ կողմ հաշ վանց ման ակ տի հա մա ձայն` Ըն կե-

րու թյու նը և Կազ մա կեր պու թյու նը մի մ յանց հան դեպ ու նե ցած պարտ քից կա տա րում են 

69.489.520 ՀՀ դրա մի  հաշ վան ցում, ին չի արդ յուն քում Կազ մա կեր պու թյու նը 69.489.520 ՀՀ 

դրա մի  չա փով մար ված է հա մա րում Ըն կե րու թյան` իր հան դեպ ու նե ցած պարտ քը, իսկ 

Ըն կե րու թյու նը 69.489.520 ՀՀ դրա մի  չա փով մար ված է հա մա րում Կազ մա կեր պու թյան` 

իր հան դեպ ու նե ցած պարտ քը: Սույն հաշ վան ցու մը կա տա րե լուց հե տո` 01.02.2013 թվա-

կա նի դրու թյամբ Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան հան դեպ պարտք չու նի, իսկ Ըն կե-

րու թյան ընդ հա նուր պարտ քը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ կազ մում է 509.501.220 ՀՀ 

դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 26):

4. ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած 29.04.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 վճռի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ-

վել է սնանկ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5-6):

5. 02.08.2013 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյու նը սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան 

նկատ մամբ ներ կա յաց րել է իր պա հան ջը` 505.104.963 ՀՀ դրա մի  չա փով, ո րը ՀՀ Կո տայ քի 

մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 

ո րոշ մամբ հաս տատ վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-43):

6. Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան հան-

դեպ Կազ մա կեր պու թյան ու նե ցած կրե դի տո րա կան պարտ քը (բազ մա կի օգ տա գործ ման 

տա րա նե րի հետ գնման գծով) 19.10.2013 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում է 69.475.220 ՀՀ 

դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 81):
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4.Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

«դ» կե տի և 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ-

տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր-

ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի «դ» կե տի և 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր-

ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը 

հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք պար տա վո րու  թյու  նը կամ 

դրա մի  մա սը պար տա պա նի կող մի ց դա տա կան կար գով վի ճար կե լու  պա րա գա յու մ սնան-

կու  թյան գոր ծով կա յաց ված « Պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու  ցա կը հաս տա տե լու  մա սին» 

ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե րը կա րող են դի տարկ վել որ պես քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած դա տա րա նի վճռով հաս տատ ված հան գա մանք-

ներ, ո րոնք այլ քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս ա պա ցու ց ման կա րիք չու  նեն:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` սնան կու-

թյան  գոր ծե րի վա րումն  ի րա կա նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա կան 

օ րենսգր քով և նույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ-

ման ված են այլ կա նոն ներ, քան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քով, ա պա  սնան կու թյան  գոր ծի քննու թյունն ի րա կա նաց վում է 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ 

պար բե րու թյան հա մա ձայն` այլ օ րենք նե րում (բա ցա ռու թյամբ  սնան կու թյան վա րույ թը 

կար գա վո րող օ րենք նե րի) պա րու նակ վող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա-

վուն քի նոր մե  րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-

քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի և «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի` վե րը նշված դրույթ նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ սնան-

կու թյան գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան նոր մե  րը կի րառ վում են մի այն այն մա-

սով, ո րով տվյ ալ դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյու նը կար գա վոր ված չէ «Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` նախ կի նում քննված` քա ղա քա ցիա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա րա նի վճռով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը նույն ան ձանց մի ջև դա տա րա-

նում այլ գործ քննե լիս կրկին չեն ա պա ցուց վում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 

մե կ նա բա նու թյա նը, ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ մտած սկզբնա կան դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լիու թյու նը պայ մա նա վո րում 

է նույն ան ձանց մի ջև այլ գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում նոր կա յաց վե լիք դա տա կան 

ակ տի բո վան դա կու թյունն այն մա սով, ո րով այն վե րա բե րում է նախ կի նում քննված այլ 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ար դեն իսկ հաս տատ ված հան գա մանք նե րին: Ըստ այդմ, նոր 
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քա ղա քա ցիա կան գոր ծով այդ հան գա մանք ներն այլևս ա պա ցուց ման կա րիք չու նեն: 

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, ու սումն  ա սի րե լով նա խա դա տե լիու թյան կամ 

պրե յու դի ցիա յի (լա տի նե րեն` praejudicialis-ից) դա տա վա րա կան ինս տի տու տը, դա տա կան 

ակ տե րի պրե յու դի ցիալ կա պը և ն ման կա պի օբ յեկ տիվ սահ ման նե րը, ար ձա նագ րել է, 

որ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար նա խա դա տե լիու թյու նը նշա նա կում է ո րո շա կի 

սահ ման նե րում ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նից ա զա տում, ինչ պես նաև կրկնա կի 

ա պա ցուց ման կամ նման հան գա մանք նե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն նե րում հեր քե լու 

ար գելք։ Նա խա դա տե լիու թյու նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա կա նու թյուն 

ներ մու ծե լու նման հան գա ման քը նոր կա յաց վող դա տա կան ակ տում։ Որ պես կա նոն, դա-

տա կան ակ տե րի պրե յու դի ցիալ կա պը են թադ րում է դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լիու-

թյան տա րա ծում ամ բողջ ծա վա լով թե´ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց, թե´ դա տա րա-

նի վրա (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կետ): 

Հետ ևա բար, նա խա դա տե լիու թյունն օ րեն քի ու ժով մի ան շա նակ կան խո րո շիչ դե րա կա-

տա րու թյուն է ու նե նում նոր դա տա կան ակ տի հա մար, իսկ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց 

կամ քը և դա տա կան հա յե ցո ղու թյունն այս հար ցում ազ դե ցու թյուն չու նեն: Դա տա կան 

ակ տի պրե յու դի ցիալ կա պի կամ նա խա դա տե լիու թյան օբ յեկ տիվ սահ ման նե րը ո րոշ վում 

են հան գա մանք նե րի այն շրջա նա կով, ո րոնք պետք է հաս տատ ված լի նեն օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տով և  են թա կա չեն կրկին ա պա ցուց ման կամ հերք ման 

այլ գործ քննե լիս (տե´ս, « Սաթ նէ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ Ա շոտ և Հեն րիկ Այ վազյ  ան նե րի թիվ 

3-93(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

Հե տա գա յում մե կ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված 

դիր քո րո շու մը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է նաև, որ նա խա դա տե լիու թյան ինս-

տի տու տը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի դա տա կան խնա յո ղու թյան սկզբուն քի ա պա հով-

ման և դա տա կան ակ տե րի մի ջև ան հաղ թա հա րե լի հա կա սու թյուն նե րի կան խար գել ման 

ա ռու մով: Մաս նա վո րա պես` այն մի  կող մի ց կոչ ված է պար զեց նե լու խախտ ված ի րա-

վունք նե րը վե րա կանգ նե լու դա տա վա րա կան կար գը` ա զա տե լով կող մե  րին նույն փաս տը 

կրկին ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից, մյուս կող մի ց, կոչ ված է բա ցա ռե լու մի և նույն 

փաս տե րի տար բեր, հա կա սա կան գնա հա տու մը, ո րը կա րող է հան գեց նել ի րա վա կան 

ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի խախտ ման (տե´ս, Ման յա Մա նու կյ  անն ընդ դեմ Աշ տա րա կի 

քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ԱՐԱԴ/0209/02/13 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա-

վադ րույթ նե րով սնան կու թյան գոր ծի քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված ակ տե րի նա-

խա դա տե լիու թյան վե րա բեր յալ կար գա վո րումն  եր առ կա չեն, այդ հա րա բե րու թյուն նե րի 

նկատ մամբ են թա կա են կի րառ ման ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

հա մա պա տաս խան նոր մե  րը, ինչ պես նաև ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի` հի շա տակ ված ո րո-

շումն  ե րում ար տա հայտ ված դիր քո րո շումն  ե րը: Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 

է հա մա րում անդ րա դառ նալ «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա-

սի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին` հաշ վի առ նե լով սույն գոր ծի վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը:

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի հա մա ձայն` պար տա-

տե րե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին դա տա րա նի ո րո շու մի ց հե տո դա տա-

րան ներ կա յաց րած նոր պա հանջ նե րը և պա հանջ նե րի փո փո խու թյուն նե րը դա տա րա-

նը հանձ նում է կա ռա վար չին: Կա ռա վա րի չը պա հան ջը կամ պա հան ջի փո փո խու թյունն 

ստա նա լուց հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, դրա պատ ճենն ու ղար կում է պար տա պա նին, 

պար տա տե րե րին կամ այդ մա սին ամ փոփ տե ղե կատ վու թյուն է հրա պա րա կում ի րա վա-

բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման մա սին  տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում: 

Ե թե պա հան ջի փո փո խու թյան պատ ճենն ստա նա լուց կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

պե տա կան գրանց ման մա սին տվյ ալ ներ հրա պա րա կող մա մու լում տե ղե կատ վու թյուն 

հրա պա րա կե լուց հե տո` 7 օր վա ըն թաց քում, կա ռա վա րի չը, պար տա պա նը, պար տա տե-
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րե րը պա հան ջի, պա հան ջի փո փո խու թյան դեմ գրա վոր ա ռար կու թյուն չեն ներ կա յաց նում 

դա տա րան, ա պա կա ռա վա րի չը պա հան ջը կամ պա հան ջի փո փո խու թյու նը գրան ցում է 

պա հանջ նե րի գրան ցա մատ յա նում` նույն օ րեն քի 85-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ ևա ռաջ հարկ է հա մա րում նշել, որ «պա հանջ նե րի 

վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին» ո րո շու մը, հետ ևա բար նաև պա հանջ նե րի 

վերջ նա կան ցու ցակն ինք նին, հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը, պար տա դիր է սնան կու թյան վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ծա-

վա լը ո րո շե լու հա մար: Հետ ևա բար <<Ս նան կու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված 

ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ա ռու մով այն պար տա դիր է նաև սնան կու-

թյան վա րույ թում պար տա տեր գրանց ված ան ձանց հա մար: Ա վե լին, պար տա տի րոջ կող-

մի ց սնան կու թյան վա րույ թում պա հանջ չներ կա յաց նե լը կամ դրա մե ր ժու մը բա ցա սա կան 

հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում այդ պար տա տի րոջ հա մար: Միա ժա մա նակ վեր լու ծե լով 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը` 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը սնան կու-

թյան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կա րող է են թարկ վել ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի, ին չը 

վկա յում է այն մա սին, որ հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տով հաս տատ ված պար տա-

տե րե րի ցու ցա կը և ն րանց պա հանջ նե րի չափն ի րենց բնույ թով չեն կա րող մի ան շա նա-

կո րեն հա մար վել վերջ նա կան և  ան փո փո խե լի հան գա մանք ներ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը բազ մա կող-

մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու 

հա մար պար տա վոր է յու րա քանչ յուր ա պա ցույց հե տա զո տել նախ` գոր ծին դրա վե րա-

բե րե լիու թյան, օ րեն քով նման ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան 

տե սանկյ  ու նից, ա պա գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյամբ, 

ին չի արդ յուն քում մի այն հնա րա վոր կլի նի պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 

24.07.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 24/07-Մ մա տա կա րար ման պայ մա նագ րով Ըն կե-

րու թյա նը մա տա կա րար վել է պայ մա նագ րով նա խա տես ված ապ րանք` սե փա կան ար-

տադ րու թյան գա րեջ րա տե սակ ներ: Այ նու հետև Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև 

09.08.2012 թվա կա նին կնքված` «24.07.2012 թվա կա նի մա տա կա րար ման պայ մա նա գիր 

թիվ 24/07-Մ-ում լրա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» թիվ 09/08-Մ պայ մա նագ րով կող մե  րի 

մի ջև 24.07.2012 թվա կա նին կնքված թիվ 24/07-Մ մա տա կա րար ման պայ մա նագ րի 6-րդ 

հոդ վա ծը լրաց վել է 6.4 կե տով, ո րի հա մա ձայն` մա տա կա րա րի մոտ ա ռա ջա ցած պարտ-

քը կող մե  րը կա րող են հաշ վան ցել գնոր դի` մա տա կա րա րի հան դեպ ու նե ցած պարտ-

քից: Կող մե  րը հաշ վան ցու մը կա տա րում են` կազ մե  լով հաշ վանց ման ակտ: Միա ժա մա-

նակ 01.02.2013 թվա կա նի թիվ 01/13-Ն` երկ կողմ հաշ վանց ման ակ տով Ըն կե րու թյու նը և 

Կազ մա կեր պու թյու նը մի մ յանց հան դեպ ու նե ցած պարտ քից կա տա րել են 69.489.520 ՀՀ 

դրա մի  հաշ վան ցում, ին չի արդ յուն քում Կազ մա կեր պու թյու նը 69.489.520 ՀՀ դրա մի  չա-

փով մար ված է հա մա րել Ըն կե րու թյան` իր հան դեպ ու նե ցած պարտ քը, իսկ Ըն կե րու թյու-

նը 69.489.520 ՀՀ դրա մի  չա փով մար ված է հա մա րել Կազ մա կեր պու թյան` իր հան դեպ 

ու նե ցած պարտ քը: Սույն հաշ վան ցու մը կա տա րե լուց հե տո 01.02.2013 թվա կա նի դրու-

թյամբ Կազ մա կեր պու թյունն Ըն կե րու թյան հան դեպ պարտք չի ու նե ցել, իսկ Ըն կե րու-

թյան ընդ հա նուր պարտ քը Կազ մա կեր պու թյան հան դեպ կազ մե լ է 509.501.220 ՀՀ դրամ: 

ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

29.04.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 վճռով Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ, իսկ 

02.08.2013 թվա կա նին Կազ մա կեր պու թյու նը սնանկ ճա նաչ ված Ըն կե րու թյան նկատ մամբ 

ներ կա յաց րել է իր պա հան ջը` 505.104.963 ՀՀ դրա մի  չա փով, ո րը ՀՀ Կո տայ քի մար զի 
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ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 ո րոշ-

մամբ հաս տատ վել է: Կազ մա կեր պու թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Ըն-

կե րու թյան հան դեպ Կազ մա կեր պու թյան ու նե ցած կրե դի տո րա կան պարտ քը (բազ մա կի 

օգ տա գործ ման տա րա նե րի հետ գնման գծով) 19.10.2013 թվա կա նի դրու թյամբ կազ մում 

է 69.475.220 ՀՀ դրամ: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, վկա յա կո չել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ի րա վա կար-

գա վո րումն  ե րը և պատ ճա ռա բա նել է, որ « Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «Դ.Ֆ. 

Դիստ րիբ յու տոր» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան սնան կու թյան 

գոր ծով պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը, ո րի պար տա տե րե րի ցան կում ընդգրկ վել 

է նաև «ԿՈՏԱՅՔ» գա րեջ րի գոր ծա րան ՍՊԸ-ն՝ 505.104.963 ՀՀ դրա մի  չա փով՝ հիմք ըն-

դու նե լով Կազ մա կեր պու թյան` պար տա պա նի նկատ մամբ պարտ քի չա փը նվա զեց նե լու 

հան գա ման քը: Նշ ված ո րո շու մը՝ պա տաս խա նող Կազ մա կեր պու թյան պա հան ջի մա սով, 

հայց վոր Ըն կե րու թյան սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վար չի կող մի ց բո ղո քարկ վել է վե-

րաքն նու թյան կար գով, սա կայն ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը գտել է, 

որ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը թույլ չի տվել պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու վրա ազ-

դե ցու թյուն ու նե ցող դա տա կան սխալ, իսկ վե րաքն նիչ բո ղո քի մյուս հիմն  ա վո րումն  ե րը 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը հա մա րել է պա հան ջի չա փը հաս տա տե լու 

վրա ազ դե ցու թյուն չու նե ցող և  այդ պատ ճա ռա բա նու թյամբ լրա ցու ցիչ չի անդ րա դար ձել 

դրան ցից յու րա քանչ յու րի գնա հատ ման հար ցին, ուս տի և մե ր ժել է վե րաքն նիչ բո ղո-

քը՝ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ 

ԿԴ2/0017/04/13 ո րո շու մը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ»: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ևս, վկա յա կո չե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծը և վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն-

ներն ու հիմն  ա վո րումն  ե րը, ան հիմն  է հա մա րել բո ղոք բե րած ան ձի այն պնդու մը, թե` 

«... գոր ծում առ կա նյու թե րը թույլ են տա լիս եզ րա հան գել, որ առ կա է պա տաս խա նո-

ղի պար տա վո րու թյան առ կա յու թյու նը հիմն  ա վո րող տե ղե կանք, որ տեղ ար ձա նագր ված 

է 69.475.220 ՀՀ դրա մի  չա փով պարտ քի առ կա յու թյուն 2013 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 19-ի 

դրու թյամբ…», քա նի որ վե րը նշվա ծի հի ման վրա ար դեն իսկ հաս տատ վում է Ըն կե-

րու թյան նկատ մամբ` Կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյան բա ցա կա յու թյան հան գա-

ման քը»: Ն ման պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Դա տա րա նի 

կող մի ց, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի հա մա պա-

տաս խան, կա տար վել է գոր ծի լրիվ, բազ մա կող մա նի և  օբ յեկ տիվ քննու թյուն: 

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն 

գոր ծի փաս տե րին և ս տո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու-

թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծով ստո րա դաս դա տա րան նե րը ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի թիվ ԿԴ2/0017/04/13 օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա մանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ Կազ մա կեր պու թյան 

պա հան ջի չա փը և պարտ քի հաշ վանց ման փաս տը, գնա հա տե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա տեքս-

տում, դի տել են որ պես նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ: Մինչ-

դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով սնան կու թյան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի վկա յա կոչ ված հոդ վա ծի 

ի րա վա կար գա վո րու մը, գտնում է, որ <<պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու-

ցա կը հաս տա տե լու մա սին>> ո րո շու մը չի կա րող ու նե նալ օ րի նա կան ուժ ստա ցած վճռի 

կար գա վի ճակ և նա խա դա տե լի լի նել այլ քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս: Այ դու հան դերձ 

<<պար տա տե րե րի պա հանջ նե րի վերջ նա կան ցու ցա կը հաս տա տե լու մա սին>> ո րո շու-

մը կա րող է դիտ վել որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց, ո րը կա րող է պա րու նա կել 

տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան արդ յուն քում 
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հնա րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ-

նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու-

թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 

ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է`հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ 

կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 05.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ Կո տայ քի մար զի ընդ հա նուր 

ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0898/02/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԼԴ/0898/02/13    

Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Բար սեղյ  ան 

Դա տա վոր ներ` Ի. Վար դան յան 

 Ս. Մի քա յելյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյամբ 
մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Մար գա րիտ Դալ լաք յա նի և Ա շոտ Ղա զար յա-

նի ներ կա յա ցու ցիչ Մկր տիչ Դավթ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա րա նի 10.09.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ա շոտ Ղա զար յա նի, Մար-

գա րիտ Դալ լաք յա նի ընդ դեմ << Վա նա ձոր>> նո տա րա կան տա րած քի նո տար Ա րուս յակ 

Ա զար յա նի, Մա րի նե Պա րան յա նի, եր րորդ անձ 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)` ա ռու վա ճառ քի պայ մա-

նագ րի գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու, որ պես ան վա վե րու թյան հետ ևանք` բնա կա րա-

նի նկատ մամբ Կա դաստ րի կող մի ց կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն  

ան վա վեր ճա նա չե լու, գույ քը վե րա դարձ նե լու և վն  ա սի հա տուց ման 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` Ա շոտ Ղա զար յա նը և Մար գա րիտ Դալ լաք յա նը պա հան ջել են 

ան վա վեր ճա նա չել Ա շոտ Ղա զար յա նի և Մա րի նե Պա րան յա նի մի ջև Վա նա ձո րի Աղյ  ու-

սա գործ նե րի փո ղո ցի թիվ 29/1 տան նկատ մամբ << Վա նա ձոր>> նո տա րա կան տա րած քի 

նո տար Ա րուս յակ Ա զար յա նի կող մի ց թիվ 2077 սե ղա նա մատ յա նի հա մա րի տակ ար ված 

22.06.2010 թվա կա նին ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի գրան ցու մը և  որ պես հետ ևանք` ան-

վա վեր ճա նա չել Կա դաստ րի կող մի ց Մա րի նե Պա րան յա նի ան վամբ 02.07.2010 թվա կա-

նին մի աս նա կան թիվ 06-001-004-093 մատ յա նի 90 հա մա րի տակ կա տա րած վե րոնշ յալ 

հաս ցեի տան նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը ու նշված գույ քը վե-

րա դարձ նել Ա շոտ Ղա զար յա նին, ինչ պես նաև Մա րի նե Պա րան յա նից հօ գուտ Մար գա րիտ 

Դալ լաք յա նի բռնա գան ձել 1.600.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցում:
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 ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Բ. Գ րի գոր-

յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 30.04.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

10.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա շոտ Ղա զար յա նի և Մար գա րիտ Դալ լաք յա նի վե րաքն-

նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 30.04.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա շոտ Ղա զար յա նի և Մար գա րիտ Դալ-

լաք յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Մա րի նե Պա րան յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր-

քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 53-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կա տա րել ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և 

լ րիվ գնա հա տում` ան տե սե լով, որ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-

րա նի 01.03.2013 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0181/01/11 դա տավճ ռով հաս տատ վել է Ա շոտ Ղա զար-

յա նի և Մա րի նե Պա րան յա նի մի ջև Ա շոտ Ղա զար յա նին պատ կա նող` Վա նա ձոր քա ղա քի 

Աղյ  ու սա գործ նե րի փո ղո ցի թիվ 29/1 հաս ցեի տնա տի րու թյան շուրջ կնքված ա ռու վա ճառ-

քի պայ մա նագ րի շին ծու գոր ծարք լի նե լու փաս տը:

Վե րոնշ յալ դա տավճ ռով և ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա-

նի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է, որ Մա րի նե Պա րան յա նը ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213-րդ 

հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով առ կա հան ցան շա նի հիմ քով տո կո սով գու մար է տվել Մար-

գա րիտ Դալ լաք յա նին և, որ պես տրված գու մա րի դի մաց տո կոս նե րի ստաց ման ու մայր 

գու մա րի վե րա դարձ ման ե րաշ խիք, 22.06.2010 թվա կա նին նո տա րա կան գրա սեն յա կում 

սե ղա նա մատ յա նի 2077 հա մա րի տակ գրանց վել է Վա նա ձոր քա ղա քի Աղյ  ու սա գործ նե րի 

փո ղո ցի թիվ 29/1 հաս ցեի տան ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը, այ սինքն` կող մե  րի մի ջև 

ի րա կա նում ծա գել են ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ, սա կայն դրանք ի րենց բնույ թով այլ են 

ե ղել, քան այն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք կող մե  րը ցան կա ցել են ներ կա յաց նել 

եր րորդ ան ձանց, ո րով և հաս տատ վում է գոր ծար քի շին ծու լի նե լը:

Բա ցի այդ, ան կախ քրեա կան գոր ծի կարճ ման հան գա ման քից, վե րը նշված դա տա-

կան ակ տե րը սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծի հա մար ու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 10.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ սույն գոր ծի պա րա-

գա յում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում 

խոսք է գնում քրեա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավճ ռի մա սին, մի նչ դեռ 

հայց վոր նե րը վկա յա կո չում են ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա-

նի ո րո շու մը, ո րով բե կան վել է ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

01.03.2013 թվա կա նի դա տավ ճի ռը: Հետ ևա բար, քա նի որ սույն գոր ծով առ կա չէ օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճիռ, հա կա ռա կը` առ կա է բե կան ված դա տավ ճիռ, ուս տի ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը կի րա ռե լի չէ:

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ մա նը, ա պա հարկ է նշել, որ թիվ ԼԴ/0181/01/11 

քրեա կան գոր ծով ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.03.2014 

թվա կա նի դա տավ ճի ռը ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա նի ո րոշ-
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մամբ բե կան վել է և  օ րի նա կան ուժ չի ստա ցել, հետ ևա բար բե կան ված և ք րեա կան գոր-

ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ չմտած դա տավճ ռի և դ րա նով հաս տատ ված հան գա մանք նե րի 

մա սին հետ ևու թյուն ներ կա տա րելն ա ռար կա յա զուրկ է: Ա վե լին, ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան 

դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար կա յի մե ջ 

մտնող ոչ մի  փաս տա կան հան գա մանք ա պա ցուց ված չէ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ա շոտ Ղա զար յա նի ( Վա ճա ռող) և Մա րի նե Պա րան յա նի (Գ նորդ) մի ջև 22.06.2010 

թվա կա նին կնքված նո տա րա կան կար գով վա վե րաց ված ան շարժ գույ քի ա ռու վա ճառ-

քի պայ մա նագ րով Վա ճա ռո ղը վա ճա ռել է, իսկ Գ նոր դը որ պես սե փա կա նու թյուն ձեռք է 

բե րել քա ղաք Վա նա ձոր, Աղյ  ու սա գործ նե րի փո ղոց, թիվ 29/1 հաս ցեում գտնվող բնա կե-

լի տու նը՝ 107,36քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով, և 0,077հա մա կե րե սով հո ղա մա սը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 79):

2) ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.03.2013 թվա կա նի 

թիվ ԼԴ/0181/01/11 դա տավճ ռով Մա րի նե Պա րան յա նը մե  ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան 

օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով (վաշ խա ռու թյուն): Հա մա ձայն նշված դա տավճ-

ռի` << Մա րի նե Պա րան յա նը Վա նա ձոր քա ղա քում 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից մի նչև 

2010 թվա կա նի մա յիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, մաս-մաս, ընդ հա նուր 1.365.000 

ՀՀ դրա մի ն հա մար ժեք 4.550 ԱՄՆ դո լար է տվել Մար գա րիտ Դալ լաք յա նին և դ րա հա մար 

ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա-

պա տի կը գե րա զան ցող ամ սա կան 10 տո կոս դրույ քի չա փով տո կո սա գու մար ներ է ստա-

ցել նրա նից: 2009 թվա կա նի մարտ և  ապ րիլ ա մի ս նե րին Մար գա րիտ Դալ լաք յա նը վերց-

րած պարտ քի ամ սա կան տո կոս նե րը և պարտքն այլևս չի կա րո ղա ցել վճա րել: Ե կել են 

հա մա ձայ նու թյան և, որ պես պարտ քի վե րա դարձ ման ե րաշ խիք, Մար գա րիտ Դալ լաք յա նի 

ա մուս նու` Ա շոտ Ղա զար յա նի և Մա րի նե Պա րան յա նի մի ջև կնքվել է Ա շոտ Ղա զար յա նին 

պատ կա նող 8.270.000 ՀՀ դրամ ար ժեք ու նե ցող Վա նա ձոր քա ղա քի Աղյ  ու սա գործ նե րի 

փո ղո ցի թիվ 29/1 հաս ցեի տնա տի րու թյան ա ռու վա ճառ քի շին ծու պայ մա նա գիր: Պայ մա-

նա վոր վել են, որ հե տա գա յում վարկ կձևա կեր պեն, տու նը հետ կգնեն` վար կի գու մա րից 

վճա րե լով Մա րի նե Պա րան յա նի պարտ քը: Սա կայն հե տա գա յում վար կի տրա մադ րու մը չի 

ստաց վել: Մինչ օրս բնա կա րա նը մն ում է գրանց ված Մա րի նե Պա րան յա նի ան վամբ` որ-

պես վեր ջի նիս սե փա կա նու թյուն: Մար գա րիտ Դալ լաք յա նը Մա րի նե Պա րան յա նի պարտ-

քի մայր գու մա րը մի նչ օրս չի վե րա դարձ րել ու իր ըն տա նի քով մի նչ օրս ապ րում է նշված 

բնա կա րա նում>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11-42):

3) ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա նի թիվ ԼԴ 0181/01/11 

ո րոշ մամբ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.03.2013 թվա կա-

նի դա տավ ճի ռը բե կան վել է, գոր ծի վա րույ թը կարճ վել և ք րեա կան հե տապն դու մը դա-

դա րեց վել է` քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամկ  ետն ան ցած լի նե լու 

հիմ քով: Նույն ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գոր ծի քննու թյան և 

լուծ ման ըն թաց քում ամ բաս տան յալ Մա րի նե Յու րա յի Պա րան յա նի փաս տա ցի կա տա րած 

գոր ծո ղու թյուն նե րին ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մի ց տրվել է քրեաի րա վա կան 

ճիշտ ո րա կում, և  այդ ա ռու մով դա տավճ ռում շա րադր ված հետ ևու թյուն ներն օ րի նա կան 

են և հիմն  ա վոր ված (հա տոր 1-ին, գ.թ. 43-72):

 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

- բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող 

է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 
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որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 

դա տա րա նի կող մի ց քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րոշ ման նա խա դա տե-

լիու թյան հար ցի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 52-րդ և 53-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 

սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի մաս նա կի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր-

վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք Վե րաքն նիչ քրեա-

կան դա տա րա նի կող մի ց քրեա կան պա տաս խա նատ վու  թյան վա ղե մու  թյան ժամկ  ետն 

անց նե լու  հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րու յ թի կարճ ման ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա-

մանք նե րը կա րող են դիտ վել որ պես քրեա կան գոր ծով օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած դա-

տավճ ռով հաս տատ ված հան գա մանք ներ և նա խա դա տե լի լի նել քա ղա քա ցիա կան գործ 

քննե լիս:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը բազ մա կող-

մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու 

հա մար պար տա վոր է յու րա քանչ յուր ա պա ցույց հե տա զո տել նախ` գոր ծին դրա վե րա-

բե րե լիու թյան, օ րեն քով նման ա պա ցույ ցի թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան 

տե սանկյ  ու նից, ա պա գնա հա տել գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյամբ, 

ին չի արդ յուն քում մի այն հնա րա վոր կլի նի պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն` քրեա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է դա-

տա րա նի հա մար մի այն այն փաս տե րով, ըստ ո րոնց՝ հաս տատ ված են ո րո շա կի գոր-

ծո ղու թյուն ներ և դ րանք կա տա րած ան ձինք:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է դա տավճ ռի նա խա դա տե-

լիու թյան հար ցին, մաս նա վո րա պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ի մաս տով օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճի ռը նա խա դա տե լի (պրե յու դի ցիալ) նշա նա կու թյուն ու նի 

մի այն հան ցա գոր ծու թյան քա ղա քա ցիաի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա-

քա ցիա կան գործ քննող դա տա րա նի հա մար հետև յալ շրջա նակ նե րում.

1. արդ յո՞ք կա տար վել են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ (հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ 

կող մը),

2. արդ յո՞ք այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են տվյ ալ ան ձի կող մի ց (հան ցա գոր-

ծու թյան սուբ յեկտ) (տե՛ս, Կա րա պետ Գ րաչ յանն ընդ դեմ Ա տոմ Ղա զազյ  ա նի թիվ 3-1091(ՎԴ) 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.09.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա 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 

52-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի տա ռա ցի մե կ նա բա նու թյու նից հետ ևում է, որ նա խա դա-

տե լի նշա նա կու թյուն ու նե ցող դա տա կան ակ տը դա տավ ճիռն է, քա նի որ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րը` 

ան ձը (հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ) և գոր ծո ղու թյուն նե րը (հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ-

տիվ կողմ), կա րող են հաս տատ ված հա մար վել մի այն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա-

տավճ ռով: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րի կող մի ց 

քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րո շումն  ե րում 
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հաս տատ ված՝ հան ցա վոր ա րար քի օբ յեկ տիվ կող մը կազ մող գոր ծո ղու թյուն նե րի վե-

րա բեր յալ եզ րա հան գումն  ե րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ կե տի ի մաս տով չու նեն նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն: 

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դա տա րան նե րի կող մի ց քրեա-

կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րո շումն  ե րը դիտ վում 

են որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց ներ, ո րոնք կա րող են պա րու նա կել տե ղե կու-

թյուն ներ և գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան արդ յուն քում հնա-

րա վո րու թյուն տալ դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը 

և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան 

դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0181/01/11 ո րոշ մամբ ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա-

նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.03.2013 թվա կա նի դա տավ ճի ռը բե կան վել է, գոր ծի 

վա րույ թը կարճ վել և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` քրեա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամկ  ետն ան ցած լի նե լու հիմ քով, հան գել է այն հետ ևու-

թյան, որ պա տաս խա նո ղի վե րա բեր յալ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճիռ առ կա 

չէ, ուս տի թիվ ԼԴ/0181/01/11 քրեա կան գոր ծով որ ևէ հաս տատ ված հան գա մանք՝ որ պես 

նա խա դա տե լի սույն գոր ծով ըն դուն վել չի կա րող, ուս տի և հայ ցը մե ր ժել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ թող նե լով, ըստ էու թյան, հա մա ձայ նել է Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րին:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի 01.03.2013 թվա կա նի դա տավճ ռով հաս տատ վել է Մա րի նե Պա րան յա նի կող-

մի ց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ա րար քի (վաշ-

խա ռու թյուն) կա տա րու մը: Մաս նա վո րա պես` դա տավճ ռում ար ձա նագր վել է, որ Մա րի նե 

Պա րան յա նը Վա նա ձոր քա ղա քում 2008 թվա կա նի դեկ տեմ բե րից մի նչև 2010 թվա կա նի 

մա յիսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, մաս-մաս, ընդ հա նուր 1.365.000 ՀՀ դրա մի ն հա-

մար ժեք 4.550 ԱՄՆ դո լար է տվել Մար գա րիտ Դալ լաք յա նին և դ րա հա մար ՀՀ կենտ-

րո նա կան բան կի սահ մա նած բան կա յին տո կո սի հաշ վար կա յին դրույ քի կրկնա պա տի կը 

գե րա զան ցող ամ սա կան 10 տո կոս դրույ քա չա փով տո կո սա գու մար ներ է ստա ցել նրա-

նից: Հե տա գա յում ե կել են հա մա ձայ նու թյան, և  որ պես պարտ քի վե րա դարձ ման ե րաշ-

խիք, Մար գա րիտ Դալ լաք յա նի ա մուս նու` Ա շոտ Ղա զար յա նի և Մա րի նե Պա րան յա նի մի ջև 

կնքվել է Ա շոտ Ղա զար յա նին պատ կա նող, 8.270.000 ՀՀ դրամ ար ժեք ու նե ցող Վա նա-

ձոր քա ղա քի Աղյ  ու սա գործ նե րի թիվ 29/1 հաս ցեի տնա տի րու թյան ա ռու վա ճառ քի շին ծու 

պայ մա նա գիր:

ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը 04.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ Լո ռու մար-

զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.03.2013 թվա կա նի դա տավ ճի ռը բե կան-

վել, գոր ծի վա րույ թը կարճ վել և ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է` քրեա կան պա-

տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամկ  ետն ան ցած լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ գոր ծի քննու թյան և լուծ ման ըն-

թաց քում ամ բաս տան յալ Մա րի նե Յու րա յի Պա րան յա նի փաս տա ցի կա տա րած գոր ծո-

ղու թյուն նե րին ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող մի ց տրվել է քրեաի րա վա կան ճիշտ 

ո րա կում, և  այդ ա ռու մով դա տավճ ռում շա րադր ված հետ ևու թյուն ներն օ րի նա կան են և 

հիմն  ա վոր ված: 

 Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն 

գոր ծի փաս տե րին և ս տո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու-

թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 

04.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ` ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա-

նի 01.03.2013 թվա կա նի դա տավ ճիռն ամ բող ջու թյամբ բե կան վել է, և ք րեա կան գոր ծի 

վա րույթն ամ բող ջո վին կարճ վել է, որ պի սի պայ ման նե րում սույն գոր ծով առ կա չէ օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տավ ճիռ, իսկ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի կող մի ց 
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քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամկ  ետն անց նե լու հիմ քով քրեա կան 

գոր ծի վա րույ թի կարճ ման ո րո շու մը և դ րա նով հաս տատ ված հան գա մանք նե րը վե րը 

շա րադր ված մե կ նա բա նու թյուն նե րի հիմ քով չեն կա րող ու նե նալ օ րի նա կան ուժ ստա ցած 

դա տավճ ռի կար գա վի ճակ և նա խա դա տե լի լի նել այլ քա ղա քա ցիա կան գործ քննե լիս:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո ղոք բե րած ան ձի փաս-

տար կը` ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նի 04.06.2013 թվա կա նի թիվ ԼԴ/0181/01/11 

ո րոշ ման նա խա դա տե լիու թյան վե րա բեր յալ, ան հիմն  է:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քրեա կան դա-

տա րա նի կող մի ց քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան վա ղե մու թյան ժամկ  ետն անց նե լու 

հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման ո րո շու մը կա րող է դիտ վել որ պես ինք նու-

րույն գրա վոր ա պա ցույց, ո րը կա րող է պա րու նա կել տե ղե կու թյուն ներ և գոր ծում առ կա 

այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րու թյան արդ յուն քում հնա րա վո րու թյուն տալ հան ցա գոր-

ծու թյան քա ղա քա ցիաի րա վա կան հետ ևանք նե րին վե րա բե րող քա ղա քա ցիա կան գործ 

քննող դա տա րա նին պար զե լու գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու-

թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ 

հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև ստո րա դաս դա տա-

րան նե րը ճիշտ եզ րա հանգ ման են ե կել վե րոնշ յալ ո րոշ ման՝ նա խա դա տե լի չլի նե լու վե-

րա բեր յալ, այ դու հան դերձ, այն որ պես ինք նու րույն գրա վոր ա պա ցույց չհե տա զո տե լով 

և չգ նա հա տե լով, թույլ են տվել դա տա վա րա կան նոր մի  խախ տում: Հետ ևա բար բո ղոք 

բե րած ան ձի փաս տար կը՝ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բեր յալ, հիմն  ա վոր է: 

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար-

ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վե րաքն-

նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև` վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 

սահ ման ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հե տաձգ ված, ինչ պես նաև վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե-

տաձգ ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 10.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ Լո ռու մար զի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին, այդ թվում նաև` վե րաքն նիչ բո ղո քի հա-

մար սահ ման ված և ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված, ինչ պես նաև վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու-

թյան ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՇԴ/3780/02/14

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՇԴ/3780/02/14      

Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Կա րա խան յան

Դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րաց յան

 Ա. Պետ րոս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա-

վի թի հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 25.03.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Տես չու թյան հայ ցի 

ընդ դեմ Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նի, Ի րի նա Ա լո յա նի, Տիգ րան Այ վազյ  ա նի, Ար մե ն Այ վազյ  ա-

նի` պար տա պա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու և դ րա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Եր ևա նի Գ. Նժ դե հի փո ղո ցի թիվ 

30/3 շեն քի 6-րդ բ նա կա րա նի` Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պատ կա նող բա ժինն ա ռանձ-

նաց նել և 364.875 ՀՀ դրա մի  չա փով դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծել:

Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 

(դա տա վոր` Ա. Կու բան յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 09.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը 

մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

25.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա-

նի 09.12.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա-

ծը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

60-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վի ճե լի 

բնա կա րա նից բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը պար զե լու հա մար 

օ րենսդ րո րեն Դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է տրվել իր նա խա ձեռ նու թյամբ նշա նա կե լու 

փոր ձաքն նու թյուն: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, փոր ձաքն նու թյուն չնշա նա կե լով, չի ի րա կա նաց-

րել գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննու թյուն, քա նի որ վի ճե լի բնա կա րա նից 

Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պա տա կա նող բաժ նե մասն ա ռանձ նա ցե լու հնա րա վո րու թյան 

վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րը հան դի սա ցել են ո րո շիչ գոր ծի ել քի հա մար:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հա մա րե լով, որ դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյամբ փոր ձաքն-

նու թյան նշա նա կու մը վեր ջի նիս ի րա վունքն է, այլ ոչ թե պար տա կա նու թյու նը, Տես չու թյա-

նը զրկել է պար տա վո րու թյան գու մա րը ստա նա լու մի ակ հնա րա վո րու թյու նից:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 25.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը.

1. ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.09.2013 թվա կա նի թիվ ՎԴ/5466/05/13 օ րի նա կան 

ու ժի մե ջ մտած վճռի հա մա ձայն` Տես չու թյան հայցն ընդ դեմ Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նի` 

364.875 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել է (գ.թ. 5-7):

2. 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 Եր ևան քա ղա քի պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի 

հայ ցե րով բռնա գանձ ման բաժ նի (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) հար կա դիր կա տա րող Ա. 

Վահ րադ յա նի 16.09.2014 թվա կա նի «25.04.2014 թվա կա նի հա րուց ված կա տա րո ղա կան 

վա րույթն ա վար տե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե-

րի ըն թաց քում ար գե լանք է դրվել թիվ ՎԴ/5466/05/13 վար չա կան գոր ծով պար տա պան 

Գուր գեն Այ վազյ  ա նին ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևա նի 

Գա րե գին Նժ դեհ փո ղո ցի թիվ 30/3 շեն քի 6-րդ հաս ցեի բնա կա րա նի վրա, իսկ այլ գույք 

և  ե կա մուտ ներ չեն հայտ նա բեր վել: Միա ժա մա նակ 16.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա-

տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է (գ.թ. 10):

3. Ծա ռա յու թյան 16.09.2014 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` Տես չու թյանն ա ռա ջարկ-

վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն դի մե լ դա տա րան` 

պար տա պան Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պատ կա նող բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և վեր ջի-

նիս վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջով (գ.թ. 9):

4. 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) աշ խա տա կազ մի  « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտ-

րոն» ստո րա բա ժան ման 02.10.2014 թվա կա նի թիվ ԿԽ-1/4222 գրու թյան հա մա ձայն` Ա/Ձ 

Գուր գեն Այ վազյ  ա նին ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` 

Եր ևա նի Գա րե գին Նժ դեհ փո ղո ցի թիվ 30/3 շեն քի 6-րդ հաս ցեի բնա կա րա նի սե փա-

կա նա տե րերն են նաև քա ղա քա ցի ներ Ի րի նա Ա լո յա նը, Տիգ րան Այ վազյ  ա նը և Ար մե ն Այ-

վազյ  ա նը` յու րա քանչ յու րը 1/4 բաժ նե մա սի ի րա վուն քով (գ.թ. 12):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր-
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ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը 

հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։

Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա-

ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ դա տա րան նե րի կող մի ց սե փա կան նա խա ձեռ նու  թյամբ 

փոր ձաքն նու  թյու ն նշա նա կե լու  հա յե ցո ղա կան լիա զո րու  թյան ի րա կա նաց ման խնդրին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 

նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 

կամ բա ցա կա յու թյու նը:

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են`

1) գրա վոր և  ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով.

2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով.

3) վկա նե րի ցուց մունք նե րով.

4) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ա պա ցուց ման են թա կա 

փաս տե րը ո րո շում է դա տա րա նը` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րի և  ա ռար-

կու թյուն նե րի հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

պար բե րու թյան հա մա ձայն` գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ 

պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով` դա տա րա նը կա րող է կող մի  (կող մե -

րի) մի ջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կել:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք ի րա վունք ու նեն դա տա րա նին ա ռա ջադ րել հար-

ցեր, ո րոնք պետք է պար զա բան վեն փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում, ինչ պես նաև նշել այն 

մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյու նը կամ այն փոր ձա գե տին, ո րոնց 

դա տա րա նը կա րող է հանձ նա րա րել փոր ձաքն նու թյան կա տա րու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն`փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, ո րում 

սահ ման վում են հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով վե րը 

նշված դա տա վա րա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը, ար ձա նագ րել է, որ դա տա րանն ի րա-

վունք ու նի գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե-

րի պար զա բան ման նպա տա կով նշա նա կե լու փոր ձաքն նու թյուն` իր ո րոշ մամբ սահ մա նե-

լով հար ցե րի ցան կը և բո վան դա կու թյու նը: Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյունն ա պա ցույ ցի 

տե սակ է, իսկ դա տա րա նը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն-

նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան-

գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը պար զում է բա ցա ռա պես ա պա-

ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք դա տա րա նը պար տա վոր է գնա հա տել գոր ծում ե ղած մյուս 

բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված 

ներ քին հա մոզ մամբ: Այ սինքն` փոր ձաքն նու թյան նշա նա կումն  ինք նան պա տակ չէ և չի 

կա րող կրել ձևա կան բնույթ (տե´ս, «Օ րիենթ Ս թոն» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ « Վագ քար» ՍՊԸ-ի 

և մ յու ս նե րի թիվ ԱՎԴ1/0074/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մեկ այլ ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը փաս տել է, որ դա տա-
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րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ի րա վա սու թյու նը դա տա րանն 

ի րա կա նաց նում է դա տա կան հա յե ցո ղու թյան ի րա վուն քով` ել նե լով հա տուկ գի տե լիք-

ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կից (տե՛ս, Ռազ մի կ Սարգս յա նը և Լի-

դա Ս ևո յանն ընդ դեմ Ռա ֆիկ Հախ վերդ յա նի թիվ 3-259(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 02.03.2007 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է նաև 

այս կամ այն հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քին: 

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ այս կամ այն հա յե ցո ղա կան լիա զո-

րու թյունն ի րա կա նաց նե լու դա տա րա նի ի րա վուն քը բա ցար ձակ բնույթ չի կրում, և դ րա ի րա-

կա նաց ման նպա տա կա հար մա րու թյան հարցն անհ րա ժեշտ է ո րո շել՝ ել նե լով դա տա վա րու-

թյան մրցակ ցու թյան և կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա կան սկզբունք նե րի 

էու թյու նից (տե´ս, Գ յու մ րու  քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ « Չապ» ՍՊԸ-ի թիվ 0351/02/08-

(ՇԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 31.10.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ գոր ծող քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան 

ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում դա տա րանն ի րա վունք ու նի գոր ծի քննու թյան ժա-

մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով 

նշա նա կե լու փոր ձաքն նու թյուն ինչ պես կող մի  մի ջ նոր դու թյամբ, այն պես էլ իր նա խա-

ձեռ նու թյամբ: Այ սինքն` օ րենսդ րո րեն սահ ման վել է դա տա րա նի հա յե ցո ղա կան լիա զո-

րու թյու նը` իր նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու վե րա բեր յալ: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված 

ցան կա ցած մարմն  ին, այդ թվում՝ դա տա րա նին, իր գոր ծառ նա կան կար գա վի ճա կին հա մա-

պա տաս խան, օ րեն քով կա րող են վե րա պահ վել ինչ պես պար տա դիր, այն պես էլ հա յե ցո-

ղա կան լիա զո րու թյուն ներ՝ պայ մա նա վոր ված ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սում ամ րագր ված հիմն  ադ րույ թի ի րաց ման անհ րա ժեշ տու թյամբ, ըստ ո րի՝ պե տա կան 

և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են 

կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ-

րու թյամբ կամ օ րենք նե րով: Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը կար ևո րում է 

«հա յե ցո ղու թյուն» կա տե գո րիա յի ի րա վա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման անհ րա-

ժեշ տու թյու նը: « Հա յե ցո ղու թյու նը» թույ լատ րե լի ի րա վա չափ վար քագ ծի ընտ րու թյան կամ 

դրսևոր ման հնա րա վո րու թյունն է: Որ պես ու ղե նիշ հիմք ըն դու նե լով ի րա վուն քի գե րա կա-

յու թյան սկզբուն քը, մար դու և քա ղա քա ցու՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ի րա-

վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան գա ղա փա րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ «հա յե ցո ղու թյուն» եզ րույ թի ներ քո պետք է նկա տի ու նե նալ նպա տա կա հար-

մա րու թյան և  օ րի նա կա նու թյան ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն: Այ սինքն` պե տաիշ խա-

նա կան լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված որ ևէ պե տա կան մար մի ն հա յե ցո ղա կան լիա զո րու-

թյուն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր է թույ լատ րե լի ի րա վա չափ վար քագ ծի ընտ րու թյունն 

ի րա կա նաց նել` ա ռաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու-

թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ, նրանց ի րա վա հա վա սա րու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել քի 

սկզբունք նե րով` ա պա հո վե լով գոր ծի ըստ էու թյան ճիշտ քննու թյու նը և լու ծու մը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի բնո րոշ մամբ «դա տա կան հա-

յե ցո ղու թյու նը» կոնկ րետ ի րա վա կան վե ճի լուծ ման գոր ծըն թա ցում օ րենսդ րու թյամբ 

կան խո րոշ ված շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մի ց ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր-

ծո ղու թյան կա տար ման կամ այդ պի սի գոր ծո ղու թյան կա տա րու մի ց ձեռն պահ մն ա լու 

հնա րա վո րու թյունն է: « Դա տա կան հա յե ցո ղու թյա նը», սա կայն, չի կա րող մե կ նա բան վել 

որ պես ան սահ մա նա փակ ա զա տու թյուն: Ի րա վա կան պե տու թյան հիմ քում ըն կած ի րա-

վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը պա հան ջում է, որ ե րաշ խա վոր վի կա մա յա կա նու թյան 

ար գել քը և հս տա կեց ված լի նեն հան րա յին իշ խա նու թյան մար մի ն նե րի հա յե ցո ղու թյան 

սահ ման նե րը: Ըստ այդմ, «դա տա կան հա յե ցո ղու թյան» սահ ման նե րը նախ ևա ռաջ պայ-

մա նա վոր ված են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը լրիվ և բազ մա կող մա նի պար զե-
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լու, կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզբունք ներն ա պա հո վե լու անհ-

րա ժեշ տու թյամբ, մի ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր ված են վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան 

բնույ թով և տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կար գա վո րող նյու թաի րա վա կան օ րենսդ-

րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգք րի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` դա տա րա նի 

նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքն նու թյան նշա նա կու մը թեև դա տա րա նի հա յե ցո ղա կան լիա-

զո րու թյունն է, այ նո ւա մե  նայ նիվ, դա տա րանն իր այդ լիա զո րու թյունն ի րա կա նաց նե լիս 

պար տա վոր է ա պա հո վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին կե տով սահ ման ված և  ե րաշ խա վոր ված գոր ծի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ 

ներ քին հա մոզ ման հան գե լու պար տա կա նու թյան լիար ժեք ի րա կա նա ցու մը` մի ա ժա մա-

նակ ե րաշ խա վո րե լով կող մե  րի մրցակ ցու թյան և  ի րա վա հա վա սա րու թյան դա տա վա րա-

կան սկզբունք նե րը, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում հաշ վի առ նե լով նաև վի ճե լի ի րա վա-

հա րա բե րու թյան բնույ թը և կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.09.2013 թվա կա-

նի թիվ ՎԴ/5466/05/13 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Տես չու թյան հայցն ընդ դեմ Ա/Ձ 

Գուր գեն Այ վազյ  ա նի` 364.875 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, բա վա րար վել 

է: Ծա ռա յու թյան 16.09.2014 թվա կա նի «25.04.2014 թվա կա նի հա րուց ված կա տա րո ղա կան 

վա րույթն ա վար տե լու մա սին» ո րոշ մամբ կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է պար-

տա պա նի մոտ այլ գույք և  ե կա մուտ ներ չլի նե լու հիմ քով: Միա ժա մա նակ նույն ո րոշ մամբ 

ար գե լանք է դրվել Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նին ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

պատ կա նող Եր ևա նի Գա րե գին Նժ դեհ փո ղո ցի թիվ 30/3 շեն քի 6-րդ հաս ցեի բնա կա-

րա նի վրա, և Ծա ռա յու թյան 16.09.2014 թվա կա նի գրու թյամբ Տես չու թյանն ա ռա ջարկ վել 

է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն դի մե լ դա տա րան` պար-

տա պան Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պատ կա նող բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու և դ րա վրա 

բռնա գան ձում տա րա ծե լու պա հան ջով: Կա դաստ րի 02.10.2014 թվա կա նի թիվ ԿԽ-1/4222 

գրու թյան հա մա ձայն` Ա/Ձ Գուր գեն Այ վազյ  ա նին ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող Եր ևա նի Գա րե գին Նժ դեհ փո ղո ցի թիվ 30/3 շեն քի 6-րդ հաս-

ցեի բնա կա րա նի բաժ նե տե րերն են քա ղա քա ցի ներ Ի րի նա Ա լո յա նը, Տիգ րան Այ վազյ  ա նը 

և Ար մե ն Այ վազյ  ա նը` յու րա քանչ յու րը 1/4 բաժ նե մա սի ի րա վուն քով:

Դա տա րա նը, կի րա ռե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգք րի 197-րդ, 200-րդ հոդ ված-

նե րը, հայ ցի մե րժ ման հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ հայց վոր կող մը չի ներ կա-

յաց րել որ ևէ ա պա ցույց` վի ճե լի բնա կա րա նից Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պատ կա նող բաժ նե-

մասն ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի վճիռն օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ թող նե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ «…ի րա վա չափ է հա մա րում Դա տա րա նի 

այն եզ րա հան գու մը, որ հայց վոր կող մը չի ներ կա յաց րել որ ևէ թույ լատ րե լի ա պա ցույց` 

վի ճե լի բնա կա րա նից Գուր գեն Այ վազյ  ա նին պատ կա նող բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու 

հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ»: Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ «ե թե ան գամ Դա տա րանն իր նա խա ձեռ նու թյամբ նշա նա կեր փոր ձաքն նու թյուն, 

ա պա որ ևէ թույ լատ րե լի ա պա ցույց չու ներ (բնա կա րա նի սե փա կա նու թյան վկա յա կան, 

հա տա կա գիծ) փոր ձա գե տին ներ կա յաց նե լու: Ս տաց վում է, որ հայց վո րի փո խա րեն դա-

տա րանն ա պա ցույց ձեռք բե րե լու գոր ծո ղու թյուն պետք է կա տա րեր, ո րով էլ կխախ տեր 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը»:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի 

ներ քո անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի ի րա վա չա փու-

թյա նը, գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով, որ սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան ընդ հա-

նուր գույ քից բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լը և դ րա վրա բռնա գան ձում տա րա ծելն է, իսկ 

հայ ցի ի րա վա կան հիմ քը` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծը, գտնում է, 

որ սույն գոր ծով փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյան ի րա կա-
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նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է գնա հա տել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հա-

մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի լույ սի ներ քո: Այս պես,

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն`բաժ նա-

յին կամ հա մա տեղ uե փա կա նու թյան մաuնակ ցի մոտ այլ գույ քի ան բա վա րա րու թյան 

դեպ քում նրա պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ հա նուր գույ քից պար տա պա նի բա ժինն 

ա ռանձ նաց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նել` դրա վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու հա մար:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ե թե բա ժի նը 

բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել անհ նար է կամ դրա դեմ ա ռար կում են բաժ նա յին կամ հա մա տեղ 

սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը, պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ հա նուր սե փա-

կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րից պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու պար տա պա նի 

բա ժի նը` պարտ քը մա րե լու հա մար: Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի 

կող մի ց պար տա պա նի բա ժի նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում պար տա տերն ի րա-

վունք ու նի պա հան ջե լու բռնա գան ձու մը տա րա ծել ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն-

քում պար տա պա նի բաժ նի վրա` նույն օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նա-

յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի պա հան ջել ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժինն 

ընդ հա նուր գույ քից: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե-

րի մի ջև ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա նից նրան ցից մե  կի բա ժինն ա ռանձ-

նաց նե լու ե ղա նա կի և պայ ման նե րի մա սին հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք ու նի դա տա կան կար գով պա հան-

ջել ընդ հա նուր գույ քից բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու իր բա ժի նը: Ե թե բա ժի նը բնե ղե նով 

ա ռանձ նաց նե լը չի թույ լատր վում օ րեն քով, կամ դա անհ նար է ա ռանց ընդ հա նուր սե փա-

կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քին ան հա մա չափ վն աս պատ ճա ռե լու, ա ռանձ նա ցող սե-

փա կա նա տե րը բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մյուս մաս նա կից նե րից կա րող է պա հան ջել 

վճա րե լու իր բաժ նի ար ժե քը: 

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ կե տի հա մա ձայն` ընդ հա նուր գույ քը բա ժա նե լու կամ դրա-

նից նույն հոդ վա ծի 3-5-րդ կե տե րում սահ ման ված կա նոն նե րով բա ժին ա ռանձ նաց նե լու 

ակն հայտ անն պա տա կա հար մա րու թյան դեպ քում դա տա րանն ի րա վունք ու նի վճիռ կա-

յաց նել գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռե լու մա սին` ստաց ված գու-

մա րը հե տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև` նրանց 

բա ժին նե րին հա մա չափ:

Վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ընդ հա նուր գույ քում բաժ-

նի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու պար տա տի րոջ պա հան ջի ի րա վուն քը ծա գում է ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված այն դեպ քի 

հա մար, երբ ընդ հա նուր uե փա կա նու թյան մաuնա կից պար տա պա նի մոտ այլ գույքն ան-

բա վա րար է պար տա տի րոջ նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 

հա մար: Ն ման ի րա վա կար գա վո րու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել ընդ հա նուր 

սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա նու-

թյունն ի րենց հետ ընդ հա նուր գույ քում բա ժին ու նե ցող պար տա պա նի ու նե ցած պար-

տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցում: Ընդ ո րում, այն դեպ քում երբ ընդ հա-

նուր սե փա կա նու թյան մն ա ցած մաս նա կից նե րը հրա ժար վում են պար տա պա նի բա ժի նը 

ձեռք բե րել, պար տա տերն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու բռնա գան ձու մը տա րա ծել ընդ-

հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում պար տա պա նի բաժ նի վրա` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րից և դ րանց մե կ նա բան մանն ուղղ ված վեր լու ծու թյուն-

նե րից հետ ևում է, որ նմա նա տիպ փաս տա կան և  ի րա կա կան հիմ քե րով վե ճե րով գոր-

ծի լուծ ման հա մար նախ ևա ռաջ էա կան նշա նա կու թյուն ու նի պար տա պա նի բաժ նե մա սը 

բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը, որ պի սի փաս տը կա րող է հաս-

տատ վել մի այն հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան եզ րա կա ցու թյամբ, ո րի ստաց մանն 

ուղղ ված դա տա վա րա կան մի  ջոց նե րից է գոր ծով փոր ձաքն նու թյան նշա նա կու մը:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը չի ի րաց րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով ի րեն վե րա պահ ված` փոր ձաքն նու-

թյուն նշա նա կե լու հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը, ին չի արդ յուն քում էլ ոչ ի րա վա չա փո-

րեն ար ձա նագ րել է գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի` բաժ նե մա սը 

բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը` մի ա ժա մա նակ չա պա-

հո վե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի լրիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյու նը: 

Մինչ դեռ տվյ ալ պա րա գա յում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ, նման հա յե ցո ղա-

կան լիա զո րու թյան ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյունն ուղ ղա կիո րեն բխում է վի ճե լի 

ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թից և գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րից:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 

ու ղար կե լու հա մար։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն՝ պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա-

գա յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի 

քննու թյան ներ կա փու լում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է 

լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 25.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել Եր ևա նի Շեն գա վիթ վար չա կան 

շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԷԴ/1284/02/12

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԷԴ/1284/02/12    

Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ն. Տա վա րաց յան 

Դա տա վոր ներ`  Տ. Նա զար յան

  Կ. Հա կոբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Կա րեն Ա խիկյ  ա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա-

րազ դատ Ա սատր յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 

25.09.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի « Կա նա չա պա տում» ՊՓԲԸ-ի (այ սու-

հետ` Ըն կե րու թյուն) սնան կու թյան գոր ծով կա ռա վա րիչ Հով հան նես Եղյ  ա նի (այ սու հետ` 

Կա ռա վա րիչ) ընդ դեմ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի, Ար շակ Մի լի տոն յա նի, Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա-

կոբ յան նե րի՝ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող ան շարժ գույ քից 

բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու, և  ըստ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի, Ար շակ Մի լի տոն յա նի հա կընդ դեմ 

հայ ցի ընդ դեմ Կա ռա վար չի, Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա կոբ յան նե րի` ընդ հա նուր բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող ան շարժ գույ քից բա ժինն ա ռանձ նաց 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՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ա ռանձ նաց նել Եր ևա նի Սա սուն ցի 

Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/9 և թիվ 86/8 հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո 

գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սից Ըն կե րու թյան հա սա նե լիք բա ժի նը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան՝ Կա րեն Ա խիկյ  ա նը և Ար շակ Մի լի տոն յա նը 

պա հան ջել են ա ռանձ նաց նել Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 և թիվ 86/6 

հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա-

մա սից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի և Ար շակ Մի լի տոն յա նի 1/5-ա կան բա ժին նե րը:

Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Գ. Խա չատր յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 01.04.2014 թվա-
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կա նի վճռով Ըն կե րու թյան հայ ցը և Ար շակ Մի լի տոն յա նի հա կընդ դեմ հայ ցը մե րժ վել են, 

իսկ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

25.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա կոբ յան նե րի վե րաքն նիչ բո ղո քը 

բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` ո րոշ վել է մաս նա կիո րեն՝ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի հա կընդ դեմ 

հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով բե կա նել Դա տա րա նի 01.04.2014 թվա կա նի վճի ռը, և գործն 

այդ մա սով ու ղար կել նոր քննու թյան: Վ ճի ռը՝ մն ա ցած մա սով, թողն վել է օ րի նա կան ու-

ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կա րեն Ա խիկյ  ա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա կոբ յան նե րի 

ներ կա յա ցու ցի չը։ 

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր-

քի 2-րդ, 6-րդ, 47-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 51-րդ հոդ ված նե րը, 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 60-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 62-րդ հոդ վա ծի 4-րդ, 5-րդ կե տե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց չի ի րա կա նաց վել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ ու սումն  ա սի րու թյուն, ո րի արդ յուն քում սխալ են գնա-

հատ վել գոր ծի հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու-

թյուն նե րը և կա յաց վել է ոչ ճիշտ դա տա կան ակտ:

Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ու սումն  ա սի րե լով եր կու փոր ձա գի տա-

կան եզ րա կա ցու թյու նե րը, հիմք ըն դու նե լով, որ ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու-

րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի կող մի ց 1.627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի 

կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող հատ վա ծի ա ռանձ նաց ման որ ևէ տար բե րակ չի ա ռա-

ջարկ վել, գտել է, որ, ըստ էու թյան, նշված եզ րա կա ցու թյամբ ար ձա նագր վել է բաժ նե մա-

սի ա ռանձ նաց ման անհ նա րի նու թյու նը: Մինչ դեռ « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գետն 

ար ձա նագ րել է, որ Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցեում բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո ղա տա րած քից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի 1/5 փաս տա ցի օգ-

տա գործ վող բաժ նե մա սի ա ռանձ նա ցում կա տա րե լը փոր ձա գի տա կան և տեխ նի կա կան 

տե սանկյ  ու նից դիտ վել է հնա րա վոր (կից ներ կա յաց ված գծագ րին հա մա պա տաս խան) և 

հայտ նել է, որ այդ տար բե րա կով բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ա ռանձ նա ցու մը չի ոտ նա-

հա րում մյուս սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ նշված եր կու եզ րա կա-

ցու թյուն նե րը հա կա սում են ի րար: 

Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, փոր ձա գե տի կող մի ց ա ռանձ նաց ման որ ևէ 

տար բե րակ չա ռա ջար կե լը նույ նաց նե լով բաժ նե մա սի ա ռանձ նաց ման անհ նա րի նու թյան 

հետ, հաշ վի չի ա ռել, որ տար բե րակ չա ռա ջար կե լը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 

տար բեր գոր ծոն նե րով, այդ թվում՝ ո լոր տի ան տեղյ  ա կու թյամբ կամ ուղ ղա կի ան գոր ծու-

թյամբ, իսկ անհ նա րի նու թյու նը` ա ռա ջադր վա ծը կա տա րե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա-

յու թյունն է:

Տվյ  ալ դեպ քում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա տա րել է խնդրա հա րույց եզ րա կա ցու-

թյուն նե րի պարզ հա մադ րում՝ ըստ էու թյան ամ բող ջու թյամբ և խո րու թյամբ չու սումն  ա-

սի րե լով գոր ծի հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը և հան գա մանք նե րը, 

այ սինքն՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը չի ի րա-

կա նաց րել դրանց բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան հիմ քով:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն էա կան նշա նա կու թյուն չի տվել նաև այն հան գա ման քին, 

որ հո ղա մասն ար դեն իսկ փաս տա ցի բնե ղե նով ա ռանձ նաց ված է, ինչն ար ձա նագր վել է 

եր կու եզ րա կա ցու թյուն նե րով և չի ա ռա ջաց նում սահ մա նա փակ օգ տա գործ ման անհ րա-
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ժեշ տու թյուն, դրա մա սով սահ մա նա կից հար ևան նե րը չեն ա ռար կում, այ սինքն՝ ի րա կան 

վե ճը պար զա պես բա ցա կա յում է։ 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ ա ռա ջին եզ-

րա կա ցու թյան պա րա գա յում փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րը տար բեր վում 

են երկ րորդ եզ րա կա ցու թյան դեպ քում փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րից: 

Մաս նա վո րա պես, ե թե ա ռա ջի նի դեպ քում փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված է ե ղել ընդ հա նուր 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քից սե փա կա նա տե րե րից յու րա քանչ յու-

րի բա ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը, երկ րոր դի պա րա գա յում՝ 

հար ցադ րումն  ար վել է մի այն մե կ սե փա կա նա տի րոջ՝ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի մա սով:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն կա րող 

է նշա նակ վել դա տա րա նի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյամբ այն պա րա գա յում, երբ դա տա-

րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մե ջ կաս կած ներ են ա ռա ջա նում փոր ձա-

գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բեր յալ կամ հա կա սու թյուն-

ներ են ա ռա ջա նում մի  քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում: Մինչ դեռ սույն 

գոր ծով կրկնա կի փոր ձաքն նու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն չէր կա րող ա ռա ջա նալ, քա նի 

որ նախ՝ « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրա մադր ված եզ րա կա ցու թյան հիմն  ա վոր-

վա ծու թյան և  ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բեր յալ առ կա չեն հիմն  ա վոր կաս կած ներ այն 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել է փաս տա ցի չա փագր ման 

հիմ քով՝ ի տար բե րու թյուն ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց 

տրա մադր ված եզ րա կա ցու թյան, ո րը տրվել է ակ նա դի տա կան տե ղազն նու թյան հի ման 

վրա, բա ցի այդ, մյուս կող մը որ ևէ ա ռար կա յա կան և վե րա բե րե լի մի ջ նոր դու թյուն ներ 

կամ ա ռար կու թյուն ներ չի ներ կա յաց րել կրկնա կի փոր ձաքն նու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև չի հիմն  ա վո րել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ-

րա ժեշ տու թյու նը:

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Գա րուշ Հա կոբ յա նը, ա ռար կե-

լով « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրա մադր ված եզ րա կա ցու թյան դեմ, մի ջ նոր դել է 

նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն, և  ոչ թե կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն, իսկ լրա-

ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում նման մի ջ նոր-

դու թյու նը են թա կա էր մե րժ ման, հետ ևա բար Դա տա րա նի կող մի ց Գա րուշ Հա կոբ յա նի 

մի ջ նոր դու թյան մե ր ժումն  ի րա վա չափ է:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կի, այն է՝ Կա րեն 

Ա խիկյ  ա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լու մա-

սով բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.09.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այդ մա սով օ րի-

նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 01.04.2014 թվա կա նին վճռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ 

հոդ վա ծի հիմ քով բազ մա կող մա նի և  օբ յեկ տիվ գնա հա տել է սույն գոր ծով ձեռք բեր ված 

բո լոր ա պա ցույց նե րը և  արդ յուն քում ե կել է ճիշտ եզ րա հանգ ման։ Մինչ դեռ Դա տա րա նը 

հաշ վի չի ա ռել և պատ շաճ գնա հա տա կա նի չի ար ժա նաց րել այն փաս տը, որ ներ կա յաց-

ված հա կընդ դեմ հայ ցով պա հանջ վել է մի այն «1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից 1/5-րդ 

բա ժինն ա ռանձ նաց նել» և դուրս գա լով ներ կա յաց ված հայ ցի սահ ման նե րից ե կել է այն 

եզ րա հանգ ման, որ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի հա կընդ դեմ հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման, և 

հո ղա մասն ա ռանձ նաց րել է « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրված թիվ 297-01/Վ-013 

եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝
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1) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 02.11.2011 թվա կա նի թիվ 

2840905 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-

նում է Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/8 հաս ցեում գտնվող 0,03018հա մա-

կե րե սով հո ղա մա սը: Նույն հաս ցեի` 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 1/5 մասն Ըն կե-

րու թյա նը պատ կա նում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 10-12).

2) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 02.11.2011 թվա կա նի թիվ 

2840906 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-

նում է Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/9 հաս ցեում գտնվող 0,090592հա մա-

կե րե սով հո ղա մա սը: Նույն հաս ցեի` 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 1/5 մասն Ըն կե-

րու թյա նը պատ կա նում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 14-16).

3) Ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 02.11.2011 թվա կա նի թիվ 

2840904 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-

նում է Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/7 հաս ցեում գտնվող 0,198768հա մա-

կե րե սով հո ղա մա սը: Նույն հաս ցեի` 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 1/5 մասն Ըն կե-

րու թյա նը պատ կա նում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 57-59).

4) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 19.03.2012 թվա-

կա նի թիվ 19032012-01-0353 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Կա րեն Ա խիկյ  ա նին սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցեում 

գտնվող 0,02719հա մա կե րե սով հո ղա մա սը: Նույն հաս ցեի` 0,162708հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սի 1/5 մա սը Կա րեն Ա խիկյ  ա նին պատ կա նում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 35).

5) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 09.07.2012 թվա-

կա նի թիվ 09072012-01-0479 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի 

թիվ 86/6 հաս ցեում գտնվող 0,032921հա մա կե րե սով հո ղա մա սը սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով պատ կա նում է Ար շակ Մի լի տոն յա նին: Նույն հաս ցեի` 0,162708հա մա կե րե սով 

հո ղա մա սի 1/5 մասն Ար շակ Մի լի տոն յա նին պատ կա նում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 37).

6) Դա տա րա նի 07.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է դա տա շի նա րա-

րա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել է ՀՀ ԳԱԱ 

« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ին, իսկ փոր ձա գե տին ա ռա ջադր վել են 

հետև յալ հար ցե րը.

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 և թիվ 86/6 

հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սից ա ռանձ նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի և Ար շակ Գա գի կի Մի լի տոն յա նի 1/5 

բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ տար բե րակ նե րով,

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք ք. Եր ևան, Է րե բու նի, Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 և 

թիվ 86/6 հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե-

սով հո ղա մա սից ա ռանձ նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա-

գործ վող բա ժի նը,

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք ք. Եր ևան, Է րե բու նի, Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/8 և 

թիվ 86/9 հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե-

սով հո ղա մա սից ա ռանձ նաց նել Ըն կե րու թյան բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ տար բե րակ-

նե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 76-77).

7) ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տրված թիվ 13-0011Դ 

եզ րա կա ցու թյան « Հետ ևու թյուն ներ» բաժ նի հա մա ձայն՝ «... Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի 

թիվ 86/5, 86/6, 86/7, 86/8 և 86/9 հաս ցե նե րի ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նա տե րե րի ընդ-

հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից, հա մա սե փա-

կա նա տե րե րից յու րա քանչ յու րին պատ կա նող 1/5-րդ բաժ նե մա սին հա մա պա տաս խան 
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հատ վա ծի, ինչ պես նաև 1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի կող մի ց 

փաս տա ցի օգ տա գործ վող հատ վա ծի ա ռանձ նաց ման որ ևէ տար բե րակ փոր ձաքն նու թյան 

կող մի ց չի ա ռա ջարկ վում...»: Նույն եզ րա կա ցու թյան « Հե տա զո տու թյուն» բաժ նում փոր-

ձա գետ նե րը բա ժին նե րը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նու թյու նը հիմն  ա վո րել են 

սահ մա նա փակ օգ տա գործ ման (սեր վի տու տի) կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ (հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 15-27).

8) Դա տա րա նի 10.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է կրկնա կի դա տա շի-

նա րա րա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել է « Վար մօն 

Ռիել թի» ՍՊԸ-ին, իսկ փոր ձա գե տին ա ռա ջադր վել են հետև յալ հար ցե րը.

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցե նե րում 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սից ա ռանձ-

նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի 1/5 բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ տար բե րակ նե րով,

- հնա րա վոր է արդ յոք ք. Եր ևան, Է րե բու նի, Աա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 

հաս ցեում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա-

սից ա ռանձ նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի փաս տա ցի օգ տա գործ ված բա ժի նը,

- հո ղա մասն ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 

գույ քին ան հա մա չափ վն աս կպատ ճառ վի՞, թե` ոչ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 71-73).

9) 31.01.2014 թվա կա նին « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրված թիվ 297-01/Վ-013 

եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` փոր ձաքն նու թյան են թա կա` Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո-

ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցեում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո ղա տա րած քից 

Կա րեն Ա խիկյ  ա նի 1/5 փաս տա ցի օգ տա գործ վող բաժ նե մա սի ա ռանձ նա ցում կա տա րե լը 

փոր ձա գի տա կան և տեխ նի կա կան տե սանկյ  ու նից դիտ վել է հնա րա վոր, ո րի ա ռանձ նաց-

ման ա ռա ջարկ վող նպա տա կա հար մար տար բե րա կի ուր վագ ծա յին պատ կե րը տրա մադր-

վել է եզ րա կա ցու թյա նը կից հա վել վա ծում` գծանշ մամբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 95-109).

10) 17.03.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ըն թաց քում պա տաս խա նող Գա րուշ Հա-

կոբ յա նի մի ջ նոր դու թյամբ « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գետ Մ հեր Գ ևորգ յա նը բա-

ցատ րու թյուն է տվել 31.01.2014 թվա կա նի թիվ 297-01/Վ-013 եզ րա կա ցու թյան վե րա բեր-

յալ: Նույն դա տա կան նիս տի ըն թաց քում Գա րուշ Հա կոբ յա նը մի ջ նոր դել է նշա նա կել 

լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն: Դա տա րա նի կող մի ց Գա րուշ Հա կոբ յա նի մի ջ նոր դու թյու նը 

մե րժ վել է (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 123-124):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ 

տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` 

փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հատ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, լրա ցու ցիչ և 

կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու նպա տա կի և հիմ քե րի վե րա բեր յալ, կար ևոր 

նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա-

տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա-

նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա ժա մա նակ պայ մա նա վոր-

ված է նաև 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 րաքն նիչ դա տա րա նի 

կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ, 62-րդ հոդ ված նե րի 

խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել 

գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ-

ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ է այն ի րա վա կան խնդրին, թե արդ յոք գոր ծու մ առ կա եր կու  փոր ձա գի-
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տա կան եզ րա կա ցու  թյու ն նե րը կա րող են գնա հատ վել որ պես ի րար հա կա սող, ե թե փոր-

ձաքն նու  թյու ն նե րը նշա նակ վել են ըստ էու  թյան տար բեր հար ցադ րու մն  ե րի պար զա բան-

ման նպա տա կով։ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` գոր ծով ա պա ցույց ներ են նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

կար գով ձեռք բեր ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնց հի ման վրա դա տա րա նը պար զում է 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պա հանջ նե րը և  ա ռար կու թյուն նե րը հիմն  ա վո րող, ինչ պես 

նաև վե ճի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 

կամ բա ցա կա յու թյու նը:

Այդ տե ղե կու թյուն նե րը հաս տատ վում են`

1) գրա վոր և  ի րե ղեն ա պա ցույց նե րով.

2) փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րով.

3) վկա նե րի ցուց մունք նե րով.

4) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ցուց մունք նե րով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա-

ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ ծա գող հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցե րի պար-

զա բան ման նպա տա կով` դա տա րա նը կա րող է կող մի  (կող մե  րի) մի ջ նոր դու թյամբ կամ իր 

նա խա ձեռ նու թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կել: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` 

փոր ձա գետ նշա նա կե լու մա սին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, ո րում նշում է դա տա-

րա նի ան վա նու մը, փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ամ սա թի վը, գոր ծի ան վա նու մը, փոր-

ձաքն նու թյան ան վա նու մը, փոր ձա գե տին ա ռա ջադր վող հար ցե րը, փոր ձա գե տի ա նու նը, 

ազ գա նու նը կամ մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյան ան վա նու մը, ո րոնց 

հանձ նա րար վում է փոր ձաքն նու թյան կա տա րու մը, փոր ձա գե տին տրա մադր ված նյու թե րը 

(փաս տաթղ թե րը), անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` դրանց հետ վար վե լու պայ ման նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը պետք է պա րու նա կի`

1. նշում` կի րառ ված մե  թոդ նե րի մա սին,

2. կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը,

3. հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յուն քում ար ված հետ ևու թյուն նե րը,

4. ա ռա ջադր ված հար ցե րի հիմն  ա վոր ված պա տաս խան նե րը:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը հե տա զոտ-

վում է դա տա կան նիս տում և գ նա հատ վում է մյուս ա պա ցույց նե րի հետ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով 

ա պա ցույց նե րի զանգ վա ծում նե րառ ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա-

հատ ման խնդրին, նշել է, որ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի գնա հա տու մը 

պետք է կա տա րել այն պես, որ ամ բողջ եզ րա կա ցու թյու նը, այլ ոչ թե այդ եզ րա-

կա ցու թյան ո րո շա կի բաժ նում ար տա ցոլ ված տվյ ալ նե րը գնա հատ վեն որ պես մե կ 

ա պա ցույց (տե´ս, Ռա ֆա յել Ա վե տիս յանն ընդ դեմ Սեյ րան Վար դան յա նի ի րա վա հա ջորդ-

ներ Ար թու ր և Ան ժե լա Վար դան յան նե րի թիվ ԿԴ3/0133/02/09 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 

հա վե լել հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն`դա տա րա նի հա մար որ ևէ ա պա ցույց նա խա պես հաս տատ վա ծի ուժ չու նի, բա ցա-

ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 52-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վադ րույ թից հետ ևում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 47-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված ա պա ցույց նե րից որ ևէ մե  կը, այդ թվում 
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նաև` փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը որ ևէ ա ռա վե լու թյուն չու նի գոր ծում առ կա մյուս 

ա պա ցույց նե րի նկատ մամբ և  են թա կա է գնա հատ ման ընդ հա նուր կար գով` վե րա բե րե-

լիու թյան, թույ լատ րե լու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան տե սանկյ  ու նից: 

Այ դու հան դերձ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ա պա ցույ ցի յու րա-

քանչ յուր տե սակ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ին չը կա րող է պայ մա նա վոր ված 

լի նել ա պա ցույ ցի կազ մա վոր ման բնույ թով, աղբ յու րով, ար տա հայտ ման ձևով և  այլ գոր-

ծոն նե րով: Հետ ևա բար ան գամ ընդ հա նուր կար գով գնա հա տումն  անհ րա ժեշտ է ի րա կա-

նաց նել այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ:

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան` որ պես ա պա ցույ ցի գնա հատ ման 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ա ռանձ նաց նել 

այն հիմն  ա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք են թա կա են կի րառ ման վե րոնշ յալ ա պա ցույ ցի 

գնա հա տու մը վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան և  ար ժա նա հա վա տու թյան տե-

սանկյ  ու նից ի րա կա նաց նե լիս:

Վե րա բե րե լիու  թյան ա ռու  մով փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը գնա հա տե լիս նախ-

ևա ռաջ պետք է հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, թե փոր ձա գե տին ա ռա ջադր ված հար-

ցե րը որ քա նով նշա նա կու թյուն ու նեն գոր ծի լուծ ման հա մար, ա պա մի այն անդ րա դառ նալ 

այդ հար ցադ րումն  ե րի վե րա բեր յալ ար ված եզ րա հան գումն  ե րին: Ընդ ո րում, հար ցադ-

րումն  ե րի բո վան դա կու թյու նը ոչ մի այն էա կան նշա նա կու թյուն ու նի փոր ձա գե տի եզ րա-

կա ցու թյան վե րա բե րե լիու թյան գնա հատ ման տե սանկյ  ու նից, այլև կար ևոր վում է եր կու 

և  ա վե լի եզ րա կա ցու թյուն նե րի պա րա գա յում դրանց մի ջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը վեր 

հա նե լու ա ռու մով:

Փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը թու յ լատ րե լիու  թյան տե սանկյ  ու  նից գնա հատ ման 

են թար կե լիս ա ռաջ նա հերթ կար ևոր վում է փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց նող ան ձի ո րա-

կա վո րու մը և ձեռն հա սու թյու նը, նշված ան ձի օբ յեկ տի վու թյու նը, սահ ման ված դա տա վա-

րա կան կար գի պահ պան ված լի նե լը, հե տա զո տու թյան ըն թաց քի և  արդ յունք նե րի պատ-

շաճ դա տա վա րա կան ձևա կեր պու մը:

Ար ժա նա հա վա տու  թյան տե սանկյ  ու  նից փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան գնա հա-

տում ի րա կա նաց նե լիս պետք է հաշ վի առ նել փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում կի րառ ված 

մե  թոդ նե րի գի տա կան հիմն  ա վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը, փոր ձաքն նու թյա նը տրա մադր-

ված նյու թի ո րա կը և բա վա րա րու թյու նը, ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի բնույ թը, փոր ձա գե տի 

հետ ևու թյուն նե րի փաս տարկ վա ծու թյան աս տի ճա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` փոր-

ձաքն նու թյա նը ներ կա գտնվե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը, եզ րա կա ցու թյան հա մա-

պա տաս խա նու թյու նը գոր ծում առ կա այլ ա պա ցույց նե րին:

 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5, 

թիվ 86/6, թիվ 86/7, թիվ 86/8 և թիվ 86/9 հաս ցե նե րի` 1.627,08քմ  ընդ հա նուր մա կե րե սով 

հո ղա մա սը հան դի սա նում է նույն հաս ցե նե րի սե փա կա նա տե րե րի՝ ընդ հա նուր բաժ նա յին 

սե փա կա նու թյու նը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 07.12.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է դա տա շի-

նա րա րա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել է ՀՀ ԳԱԱ 

« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ին, իսկ փոր ձա գե տին ա ռա ջադր վել են 

հետև յալ հար ցե րը.

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 և թիվ 86/6 

հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սից ա ռանձ նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի և Ար շակ Գա գի կի Մի լի տոն յա նի 1/5 

բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ տար բե րակ նե րով,

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 և թիվ 86/6 

հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սից ա ռանձ նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող 

բա ժի նը,

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/8 և թիվ 86/9 
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հաս ցե նե րում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո-

ղա մա սից ա ռանձ նաց նել « Կա նա չա պա տում» ՊՓԲ ըն կե րու թյան բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա 

ի՞նչ տար բե րակ նե րով:

ՀՀ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տրված թիվ 13-0011Դ 

եզ րա կա ցու թյան « Հետ ևու թյուն ներ» բաժ նի հա մա ձայն՝ «... Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո-

ցի թիվ 86/5, 86/6, 86/7, 86/8 և 86/9 հաս ցե նե րի ան շարժ գույ քե րի սե փա կա նա տե րե րի 

ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից, հա մա-

սե փա կա նա տե րե րից յու րա քանչ յու րին պատ կա նող 1/5 բաժ նե մա սին հա մա պա տաս խան 

հատ վա ծի, ինչ պես նաև 1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի կող մի ց 

փաս տա ցի օգ տա գործ վող հատ վա ծի ա ռանձ նաց ման որ ևէ տար բե րակ փոր ձաքն նու թյան 

կող մի ց չի ա ռա ջարկ վում...»: Նույն եզ րա կա ցու թյան « Հե տա զո տու թյուն» բաժ նում փոր-

ձա գետ նե րը բա ժին նե րը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նե լու անհ նա րի նու թյու նը հիմն  ա վո րել են 

սահ մա նա փակ օգ տա գործ ման (սեր վի տու տի) կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյամբ։

Դա տա րա նի 10.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է կրկնա կի դա տա շի նա րա-

րա տեխ նի կա կան փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վել է « Վար մօն Ռիել-

թի» ՍՊԸ-ին, իսկ փոր ձա գե տին ա ռա ջադր վել են հետև յալ հար ցե րը.

- հնա րա վո՞ր է արդ յոք Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցե նե րում 

բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սից ա ռանձ-

նաց նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի 1/5 բա ժի նը, ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ տար բե րակ նե րով,

- հնա րա վո՞ր  է արդ յոք Եր ևա նի Աա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցեում բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 0,162708հա մա կե րե սով հո ղա մա սից ա ռանձ նաց-

նել Կա րեն Ալֆ րե դի Ա խիկյ  ա նի փաս տա ցի օգ տա գործ ված բա ժի նը,

- հո ղա մասն ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող 

գույ քին ան հա մա չափ վն աս կպատ ճառ վի՞, թե` ոչ:

31.01.2014 թվա կա նին « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրված թիվ 297-01/Վ-013 

եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` փոր ձաքն նու թյան են թա կա Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո-

ղո ցի թիվ 86/5 հաս ցեում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո ղա տա րած քից 

Կա րեն Ա խիկյ  ա նի 1/5 փաս տա ցի օգ տա գործ վող բաժ նե մա սի ա ռանձ նա ցում կա տա րե-

լը փոր ձա գի տա կան և տեխ նի կա կան տե սանկյ  ու նից դիտ վել է հնա րա վոր, ո րի ա ռանձ-

նաց ման ա ռա ջարկ վող նպա տա կա հար մար տար բե րա կի ուր վագ ծա յին պատ կե րը տրա-

մադր վել է եզ րա կա ցու թյա նը կից հա վել վա ծում` գծանշ մամբ:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց 

31.01.2014 թվա կա նին տրա մադր ված թիվ 297-01/Վ-013 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու-

թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ «...տվյ ալ դեպ քում Եր ևա նի Սա սուն ցի Դավ թի փո ղո ցի թիվ 

86/5 հաս ցեում բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո ղա տա րած քից Կա րեն 

Ա խիկյ  ա նի 1/5 փաս տա ցի օգ տա գործ վող բաժ նե մա սի ա ռանձ նա ցում կա տա րե լը փոր-

ձա գի տա կան և տեխ նի կա կան տե սանկյ  ու նից դիտ վում է հնա րա վոր, ուս տի հա կընդ դեմ 

հայցն այդ մա սով հիմն  ա վոր է, և պետք է այն բա վա րա րել...»:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա կիո րեն բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ար ձա-

նագ րել է, որ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի 

կող մի ց 1627,08քմ մա կե րե սով հո ղա մա սից Կա րեն Ա խիկյ  ա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ-

տա գործ վող հատ վա ծի ա ռանձ նաց ման որ ևէ տար բե րակ չի ա ռա ջարկ վել, այ սինքն` 

ըստ էու թյան ար ձա նագր վել է բաժ նե մա սի ա ռանձ նաց ման անհ նա րի նու թյու նը, իսկ 

« Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն՝ Կա րեն Ա խիկյ  ա-

նի 1/5 փաս տա ցի օգ տա գործ վող բաժ նե մա սի ա ռանձ նա ցում կա տա րե լը փոր ձա գի-

տա կան և տեխ նի կա կան տե սանկյ  ու նից դիտ վել է հնա րա վոր և  եզ րա կա ցու թյա նը կից 

ներ կա յաց ված գծագ րին հա մա պա տաս խան տար բե րա կով բաժ նա յին սե փա կա նու թյան 

ա ռանձ նա ցու մը չի ոտ նա հա րում մյուս սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րը: Վե րը նշված 

փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի պարզ հա մադր ման արդ յուն քում Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դրան ցում առ կա հետ ևու թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն հա-

կա սում են մի մ յանց, և գ տել է, որ ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» 
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ՊՈԱԿ-ի և « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գետ նե րի կող մի ց տրված փոր ձա գի տա կան 

եզ րա կա ցու թյուն նե րի մի ջև հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում չի պարզ-

վել Կա րեն Ա խիկյ  ա նի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վող հատ վա ծի ա ռանձ նաց ման 

հնա րա վո րու թյու նը կամ անհ նա րի նու թյու նը: 

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «ՀՀ ԳԱԱ 

« Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գե տի և « Վար մօն Ռիել թի» 

ՍՊԸ-ի փոր ձա գե տի կող մի ց տրված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րում առ կա 

հա կա սու թյուն նե րը բա վա րար հիմք են դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգք րի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի ու ժով հա յե ցո ղա կան լիա զո րու-

թյունն ի րա կա նաց նե լու և կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու՝ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի 

բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու հնա րա վո րու թյան կամ անհ նա րի նու թյան հար ցը պար զե լու 

հա մար։ Ընդ ո րում, 17.03.2014 թվա կա նին հրա վիր ված դա տա կան նիս տում բո ղոք բե-

րած Գա րուշ Հա կոբ յա նը, ա ռար կե լով « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյան դեմ, մի ջ նոր դել է նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն, ին չը Դա տա րա նի 

կող մի ց մե րժ վել է»:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն 

նշա նակ վում է մի և նույն հար ցե րի վե րա բեր յալ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ 

սույն գոր ծով Դա տա րա նը կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լիս նա խորդ փոր ձաքն-

նու թյանն ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րը կրկին ա ռա ջադ րել է մի այն Կա րեն Ա խիկյ  ա-

նի բաժ նե մա սի մա սով: Ընդ ո րում, թեև Կա րեն Ա խիկյ  ա նի բաժ նե մա սի մա սով եր կու 

փոր ձաքն նու թյուն նե րին ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րը լեզ վա բա նա կան ձևա կերպ-

ման տե սանկյ  ու նից ա ռեր ևույթ մի և նույնն են, սա կայն բո վան դա կա յին ա ռու մով դրանք, 

ըստ էու թյան, տար բեր են: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա-

յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ նե րին ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րը վե րա բե րել են 

Ըն կե րու թյան, Ար շակ Մի լի տոն յա նի և Կա րեն Ա խիկյ  ա նի բա ժին ներն ա ռանձ նաց նե լու 

հնա րա վո րու թյա նը, հետ ևա բար Կա րեն Ա խիկյ  ա նի փաս տա ցի տի րա պետ վող հո ղա մա-

սի ա ռանձ նաց ման հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ հար ցադ րու մը տվյ ալ պա րա գա յում չի 

կա րող ա ռանձ նաց վել մյուս հար ցե րի հա մա տեքս տից այն դեպ քում, երբ « Վար մօն Ռիել-

թի» ՍՊԸ-ին ա ռա ջադր վել են բա ժինն ա ռանձ նաց նե լու վե րա բեր յալ հար ցադ րումն  ե րը 

մի այն Կա րեն Ա խիկյ  ա նի մա սով՝ ա ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե րի բա ժին ներն ա ռանձ-

նաց նե լու պայ մա նի։ 

Բա ցի այդ, ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի կող մի ց տրված 

եզ րա կա ցու թյամբ չի բա ցառ վել սե փա կա նա տե րե րի բա ժին ներն ա ռանձ նաց նե լու հնա-

րա վո րու թյունն ընդ հան րա պես, այլ փաս տե լով, որ բո լոր սե փա կա նա տե րե րի բա ժին ներն 

ա ռանձ նաց նե լու դեպ քում կա ռա ջա նա սահ մա նա փակ ի րա վուն քի կի րառ ման անհ րա ժեշ-

տու թյուն, փոր ձա գետ նե րը սե փա կա նա տե րե րի մի ջև գույ քի բա ժան ման որ ևէ տար բե րակ 

չեն ա ռա ջար կել, մի նչ դեռ « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ին ա ռա ջադր ված հար ցե րի շրջա նակ-

նե րում վեր ջի նիս կող մի ց տրա մադր ված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե-

րում է մի այն Կա րեն Ա խիկյ  ա նի բա ժինն ա ռանձ նաց նե լուն, ընդ ո րում, փոր ձա գետ նե րը 

նպա տա կա հար մար են հա մա րել Կա րեն Ա խիկյ  ա նի բաժ նե մասն ա ռանձ նաց նե լու հնա-

րա վո րու թյու նը՝ պայ մա նով, որ 248,16քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը կթողն վի բո լոր հինգ 

սե փա կա նա տե րե րին՝ որ պես ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ճա նա պարհ՝ հա մա ձայն փոր-

ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյա նը կից հա վել վա ծում առ կա գծանշ ման: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ առ կա չէ որ ևէ հա կա-

սու թյուն ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նու թյուն նե րի Ազ գա յին Բ յու րո» ՊՈԱԿ-ի թիվ 13-0011Դ փոր-

ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան և « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրված թիվ 297-

01/Վ-013 փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի մի ջև, քա նի որ նախ` դրանք տրվել են 
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ըստ էու թյան տար բեր հար ցադ րումն  ե րի պար զա բան ման նպա տա կով, բա ցի այդ, դրանց 

մի ջև առ կա չեն տրա մագ ծո րեն տար բեր և  ի րար հա կա սող հետ ևու թյուն ներ: 

Անդ րա դառ նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ սույն գոր-

ծով առ կա է կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն, ինչ պես նաև 

դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց մատ նանշ ված այն հան գա-

ման քին, որ 17.03.2014 թվա կա նին հրա վիր ված դա տա կան նիս տում բո ղոք բե րած անձ 

Գա րուշ Հա կոբ յանն ա ռար կել է « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու-

թյան դեմ և մի ջ նոր դել է նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն, ո րը Դա տա րա նի կող-

մի ց մե րժ վել է, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել հետև յա լը.

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նը կա րող է հրա վի րել գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր-

ձա գե տին դրա վե րա բեր յալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, ե թե գոր ծի 

հան գա մանք նե րից բխում է դրա անհ րա ժեշ տու թյունն ու նպա տա կա հար մա րու թյու նը:

Դա տա րա նը հրա վի րում է գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տին 

դրա վե րա բեր յալ բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ տա լու հա մար, ե թե այդ մա սին մի ջ նոր-

դել են կող մե  րը, կամ մի ջ նոր դել է կող մե  րից մե  կը:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան պարզ կամ ամ բող ջա կան չլի նե լու դեպ քե-

րում դա տա րա նը կա րող է նշա նա կել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն` դրա կա տա րու մը 

հանձ նա րա րե լով մի և նույն կամ մե կ այլ փոր ձա գե տի (մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա-

կան հաս տա տու թյան): 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ ե թե դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մե ջ կաս կած ներ են 

ա ռա ջա նում փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ հիմն  ա-

վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ, կամ առ կա են հա կա սու թյուն ներ մի  քա նի փոր ձա գետ նե-

րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում, ա պա դա տա րա նը մի և նույն հար ցե րի վե րա բեր յալ կա րող է 

նշա նա կել կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն, ո րի կա տա րու մը հանձ նա րար վում է մե կ այլ փոր-

ձա գե տի (փոր ձա գետ նե րի, մաս նա գի տաց ված փոր ձա գի տա կան հաս տա տու թյան):

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

փաս տում է, որ առ կա են էա կան և  ա ռանց քա յին տար բե րու թյուն ներ լրա ցու ցիչ և կրկ նա-

կի փոր ձաքն նու թյուն նե րի նպա տակ նե րի և ն շա նակ ման հիմ քե րի մի ջև:

Այս պես, լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քը փոր ձա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյան պարզ կամ ամ բող ջա կան չլի նե լու հան գա մանքն է:

Լ րա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն կա րող է նշա նակ վել մի այն փոր ձա գի տա կան եզ րա-

կա ցու թյա նը ծա նո թա նա լուց հե տո, ե թե պարզ վի, որ փոր ձաքն նու թյանն ա ռա ջադր ված 

հար ցադ րումն  ե րի կամ դրանց մի  մա սի վե րա բեր յալ պա տաս խա նը հստակ կամ ամ բող-

ջա կան չէ, ինչ պես նաև այն դեպ քում, երբ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյա նը ծա նո-

թա նա լուց հե տո դրա նում լու սա բան ված հար ցե րի վե րա բեր յալ նոր հար ցադ րումն  եր են 

ա ռա ջա նում:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ լրա ցու ցիչ փոր-

ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու ի րա վա սու թյու նը դա տա րանն ի րա կա նաց նում է դա տա կան 

հա յե ցո ղու թյան ի րա վուն քով: Ըստ այդմ, լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն կա րող է չնշա-

նակ վել, ե թե գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա գե տի կող մի ց դա տա կան 

նիս տում տրված բա ցատ րու թյուն նե րի արդ յուն քում լրաց վում, ամ բող ջա կա նաց վում և 

հս տա կեց վում են փոր ձաքն նու թյանն ա ռա ջադր ված բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը, 

ին չը բխում է նաև ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան և  ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 

գոր ծե րի քննու թյան պա հան ջից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել նաև, որ լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու-

թյունն իր բնույ թով ուղղ ված չէ սկզբնա կան փոր ձաքն նու թյան հետ մրցակ ցե լուն, այլ 

ուղղ ված է սկզբնա կան փոր ձաքն նու թյան արդ յունք նե րով տրված եզ րա կա ցու թյան մե ջ 

առ կա անհս տա կու թյուն նե րը լրաց նե լուն, այդ պատ ճա ռով էլ, ի տար բե րու թյուն կրկնա-
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կի փոր ձաքն նու թյան, օ րենս դի րը հնա րա վոր է հա մա րել լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյու նը 

հանձ նա րա րել ինչ պես մե կ այլ, այն պես էլ սկզբնա կան փոր ձաքն նու թյունն ի րա կա նաց-

րած փոր ձա գե տին:

Ինչ վե րա բե րում է կրկնա կի փոր ձաքն նու թյա նը, ա պա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով օ րենս դի րը սպա ռիչ կեր պով սահ-

մա նել է վեր ջի նիս հիմ քե րը, այն է՝ փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա-

տու թյան կամ հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան 

մաս նա կից նե րի մե ջ կաս կած ներ ա ռա ջա նա լը, կամ մի  քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա-

ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան կամ 

հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ դա տա րա նի կամ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 

մոտ ա ռա ջա ցած կաս կած նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք չեն կա րող 

կրել բա ցա ռա պես սուբ յեկ տիվ բնույթ, այլ պետք է հիմն  ա վոր վեն օբ յեկ տիվ հան գա մանք-

նե րով: Մաս նա վո րա պես, փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու թյան 

կամ հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ կաս կած նե րի հա մար օբ յեկ տիվ հիմք կա րող են 

հան դի սա նալ այն պի սի հան գա մանք նե րը, ինչ պի սիք են, օ րի նակ, երբ փոր ձա գե տի եզ-

րա կա ցու թյու նը հա կա սում է գոր ծով ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րին, փոր ձա գե տի 

եզ րա հան գումն  ե րը ձևա կերպ ված են ա ռանց գոր ծի հան գա մանք նե րը հաշ վի առ նե լու, 

փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյու նը կազմ վել է գի տա կան տե սանկյ  ու նից ան թույ լատ-

րե լի մե  թոդ նե րի կի րառ մամբ, եզ րա կա ցու թյու նը տրվել է այն ան ձի կող մի ց, ո րը նշված 

բնա գա վա ռում եզ րա կա ցու թյուն տա լու ի րա վա սու թյուն չու նի, եզ րա կա ցու թյամբ հաս-

տատ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա կա սու թյան մե ջ են գտնվում գոր ծով ձեռք 

բեր ված մյուս ա պա ցույց նե րի ամ բող ջու թյամբ հաս տատ ված այլ փաս տա կան հան գա-

մանք նե րի հետ և  այլն:

Ինչ վե րա բե րում է կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու մյուս հիմ քին, այն է՝ մի  

քա նի փոր ձա գետ նե րի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու թյուն նե րի առ կա յու թյա նը, ա պա 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ եր կու և  ա վե լի եզ րա կա ցու թյուն նե րում հա կա սու-

թյուն նե րի մա սին կա րե լի է դա տո ղու թյուն ներ ա նել մի այն այն դեպ քում, երբ եզ րա կա-

ցու թյուն նե րը տրվել են ըստ էու թյան մի և նույն հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով, 

և  ա ռա ջադր ված մի և նույն հար ցադ րումն  ե րի վե րա բեր յալ տար բեր փոր ձա գետ ներ փոր-

ձաքն նու թյուն նե րի արդ յուն քում հան գել են տրա մագ ծո րեն տար բեր և  ի րար հա կա սող 

հետ ևու թյուն նե րի:

Լ րա ցու ցիչ և կրկ նա կի փոր ձաքն նու թյուն նե րի անց կաց ման նպա տակ նե րի և հիմ քե-

րի վե րա բեր յալ վե րը նշված մե կ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, 

որ դրանք ան հիմն  են, քա նի որ սույն գոր ծում առ կա փոր ձա գի տա կան եր կու եզ րա կա-

ցու թյուն նե րի՝ ի րար չհա կա սե լու (որ պի սի հան գա ման քը հիմն  ա վոր վեց վե րը) և « Վար մօն 

Ռիել թի» ՍՊԸ-ի կող մի ց տրված փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան ար ժա նա հա վա տու-

թյան կամ հիմն  ա վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ օբ յեկ տիվ կաս կած նե րի բա ցա կա յու թյան 

պայ ման նե րում կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը տվյ ալ 

դեպ քում բա ցա կա յում է:

Միև նույն ժա մա նակ « Վար մօն Ռիել թի» ՍՊԸ-ի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյան 

ու սումն  ա սի րու թյու նից Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դրա նով փոր ձաքն նու-

թյանն ա ռա ջադր ված հար ցադ րումն  ե րի վե րա բեր յալ տրվել են պարզ և  ամ բող ջա կան 

պա տաս խան ներ, ա վե լին, եզ րա կա ցու թյան դեմ ա ռար կած կող մի ՝ Գա րուշ Հա կոբ յա նի 

մի ջ նոր դու թյամբ դա տա կան նիս տում գրա վոր եզ րա կա ցու թյուն ներ կա յաց րած փոր ձա-

գետ Մ հեր Գ ևորգ յա նը դրա վե րա բեր յալ տվել է բա նա վոր բա ցատ րու թյուն ներ, որ պի սի 

պայ ման նե րում բա ցա կա յել են նաև լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հիմ քե րը, 

հետ ևա բար Դա տա րա նի կող մի ց Գա րուշ Հա կոբ յա նի՝ լրա ցու ցիչ փոր ձաքն նու թյուն նշա-

նա կե լու մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տում է ի րա վա չափ: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծում առ կա փոր-
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ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի մի ջև որ ևէ հա կա սու թյուն առ կա չէ, առ կա չէ նաև 

լրա ցու ցիչ կամ կրկնա կի փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն, հետ ևա բար 

ի րա վա չափ են Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը Կա րեն Ա խիկյ  ա նի բաժ նե մասն ա ռանձ-

նաց նե լու և  այդ մա սով հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու վե րա բեր յալ: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում 

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 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-

նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը 

հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու-

նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է 

ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու-

նը բա ցա կա յում է։

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 

գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Կա րեն Ա խիկյ  ա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար 

վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, այ սինքն` 
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այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող 

ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա րեն Ա խիկյ  ա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե-

տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ-

վա ծի հիմ քով հա մա պար տու թյան կար գով են թա կա է հա տուց ման Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա-

կոբ յան նե րի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 25.09.2014 թվա կա նի ո րոշ ման` Կա րեն Ա խիկյ  ա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու 

մա սով Եր ևա նի Է րե բու նի և Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա-

սու թյան դա տա րա նի 01.04.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու և գործն այդ մա սով նոր 

քննու թյան ու ղար կե լու մա սը, և  այդ մա սով օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Է րե բու նի և 

Նու բա րա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 01.04.2014 

թվա կա նի վճռին։

2. Գա րուշ և Ա րա յիկ Հա կոբ յան նե րից հա մա պար տու թյան կար գով հօ գուտ Կա րեն 

Ա խիկյ  ա նի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 

վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2953/02/13 

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ. 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2953/02/13   

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Ե նոք յան

Դա տա վոր ներ` Կ. Հա կոբ յան

 Ս. Մի քա յելյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյամբ 

մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ 

 

 

 

 

  

  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Նու նե Աբ րա համ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն 

Մե լիք սեթ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.06.2015 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Նու նե Աբ րա համ յա նի ընդ դեմ Ա րամ Գր ձելյ  ա նի, եր-

րորդ անձ Ալ բերտ Կա րա պետ յա նի` ա ռո չինչ գոր ծար քի ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ 

կի րա 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` Նու նե Աբ րա համ յա նը պա հան ջել է Ա րամ Գր ձելյ  ա նից հօ գուտ 

ի րեն բռնա գան ձել 18.500.000 ՀՀ դրամ` որ պես իր և Ա րամ Գր ձելյ  ա նի մի ջև 23.06.2009 

թվա կա նին կնքված Եր ևա նի Բաղ րամ յան փո ղո ցի 85-րդ շեն քի թիվ 75 բնա կա րա նի 

ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ան վա վե րու թյան հետ ևանք:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ա փին յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 06.02.2015 թվա կա նի 

վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

02.04.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ չա փը 

նվա զեց նե լու մա սին Նու նե Աբ րա համ յա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է մաս նա կիո-

րեն` պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձգ վել է, իսկ վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն վել է 

վա րույթ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ-
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վել է, և Դա տա րա նի 06.02.2015 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ, ինչ-

պես նաև ո րոշ վել է Նու նե Աբ րա համ յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 555.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված և նա խա պես 

չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նու նե Աբ րա համ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ալ բերտ Կա րա պետ յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու -

թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 

6-րդ հոդ վա ծը, « Պե տա կան տու ր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 2-րդ, 68-րդ, 210-րդ և 213-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճռի դեմ Նու նե Աբ րա համ յա նի կող մի ց բեր վել է վե-

րաքն նիչ բո ղոք և ներ կա յաց վել է մի ջ նոր դու թյուն` խնդրե լով ա զա տել պե տա կան տուր քի 

վճա րու մի ց կամ նվա զեց նել դրա չա փը և սահ մա նել 10.000 ՀՀ դրամ, սա կայն Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը, մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով մի ջ նոր դու թյու նը, հե տաձ գել է պե տա կան 

տուր քի վճա րումն  այն պա րա գա յում, երբ նման մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց ված չի ե ղել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա 

չա փը նվա զեց նե լու և 10.000 ՀՀ դրամ սահ մա նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը մաս նա կիո-

րեն բա վա րա րե լու արդ յուն քում Նու նե Աբ րա համ յա նի մոտ տրա մա բա նո րեն ձևա վոր վել 

է այն հա մոզ մուն քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու թյան արդ յուն քում պե տա կան տուր քի 

գծով 10.000 ՀՀ դրա մի ց ա վել պար տա վո րու թյուն իր վրա չի դրվե լու:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը` Նու նե Աբ րա համ յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե պե-

տա կան տուր քի գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սով, և  այդ մա սով այն փո փո խել` պե տա կան 

տուր քի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ բո ղո քա բե րի կող մի ց բո ղո քարկ վում է ինչ-

պես Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` 555.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 

տուր քի գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սը, այն պես էլ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի « Վե րաքն նիչ 

բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» 02.04.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` պե տա կան տուր քի 

վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սը, ակն հայտ է դառ նում, որ տվյ ալ պա րա գա յում վեր ջինս բո-

ղո քար կում է վճռա բե կու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան ակտ (բո-

ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը), որ պի սի պայ ման նե րում վճռա բեկ բո ղոքն 

ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը`

1) 13.03.2015 թվա կա նին Նու նե Աբ րա համ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քին կից վեր ջի նիս 

կող մի ց ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա-

զեց նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 5-11):

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն-

դու նե լու մա սին» ո րոշ մամբ Նու նե Աբ րա համ յա նի մի ջ նոր դու թյու նը` օ րեն քով նա խա-

տես ված պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ չա փը նվա զեց նե լու մա սին, բա-

վա րար վել է մաս նա կիո րեն` հե տաձգ վել է վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով 

նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 39-40):
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3) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նու նե Աբ րա համ յա նից 

ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գանձ վել է 555.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 

հա մար օ րեն քով նա խա տես ված և բո ղո քա բե րի կող մի ց նա խա պես չվճար ված պե տա կան 

տուր քի գու մար (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 48-50):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

- բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը` պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա վճա րու մը հե տաձ գե լու 

մա սին մի ջ նոր դու թյուն նե րի քննարկ ման արդ յուն քում կա յաց վող ո րո շումն  ե րի վե րա բեր-

յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա-

տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար.

- Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 210-րդ և 213-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 

սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ անդ րա-

դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք դա տա րան ներն ի րա վա սու  են շա-

հագր գիռ ան ձի մի ջ նոր դու  թյու  նը մաս նա կիո րեն բա վա րա րել և պե տա կան տու ր քի վճա-

րու  մը հե տաձ գել այն պա րա գա յու մ, երբ հա մա պա տաս խան ան ձի կող մի ց ներ կա յաց վել 

է պե տա կան տու ր քի վճա րու  մի ց ա զա տե լու  կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու  վե րա բեր յալ 

մի ջ նոր դու  թյու ն:

ա) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 

կե տե րի հա մա ձայն` վճռա բեկ դա տա րանն իր ի րա վա սու թյան սահ մա նում վե րա նա յում է 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը և վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման արդ յուն քում կա յաց-

ված ո րո շումն  ե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-

նե լու, վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու և կա սեց նե լու, ինչ պես նաև դա տա կան տու գանք 

կի րա ռե լու վե րա բեր յալ վե րաքն նիչ դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը և վե րաքն նիչ դա տա-

րան բո ղո քարկ ված մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի կա պակ ցու թյամբ վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի ըն դու նած ո րո շումն  ե րը բո ղո քար կե 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 229-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տի դեմ վճռա բեկ բո ղոք կա րող է բեր վել մի այն oրեն-

քով նա խա տես ված դեպ քե րում: Մի ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել այն 

ստա նա լու պա հից տասն հին գօր յա ժամկ  ե տում, ե թե նույն օ րենսգր քով կամ այլ օ րեն քով 

այլ ժամկ  ետ սահ ման ված չէ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 

վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ՀՀ Սահ մա-

նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց-

ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը, ո րի նպա տակն ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ 

ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն  է: Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով նա խա տե սել է մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ան մի  ջա կան 

և հե տաձգ ված կար գեր: Ան մի  ջա կան բո ղո քարկ ման են են թա կա այն մի  ջանկյ  ալ դա տա-
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կան ակ տե րը, ո րոնց չբո ղո քարկ ման արդ յուն քում օբ յեկ տիվ ար գելք ներ են ա ռա ջա նում 

գոր ծի հե տա գա քննու թյան հա մար, իսկ դրանց բո ղո քարկ ման անհ նա րի նու թյու նը դա-

տա կան ակ տի կա յաց ման չար դա րաց ված ձգձգումն  ե րի և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի 

խախտ ման է հան գեց նում, ո րոնց հե տա գա դա տա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա գա-

յում չի կա րող ա պա հով վել կամ չի կա րող հան գեց նել արդ յու նա վետ վե րա կանգն ման: 

Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 

3-րդ կե տե րով սահ ման ված մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի հա մար սահ մա նել է ան մի -

ջա կան բո ղո քարկ ման կարգ: Իսկ նշված դրույթ նե րով չնա խա տես ված մն ա ցած բո լոր 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է «հե տաձգ ված բո ղո-

քարկ ման» կարգ, այն է` բո ղո քար կում գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի 

բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում (տե´ս, Ան ժե լա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ Նի կալ Շահ վերդ յա-

նի թիվ ԱՐԱԴ2/0169/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րը ներ կա յաց ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա-

րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում բո ղոք բե րած ան ձը «հե տաձգ ված բո ղո քարկ-

ման» կար գով վի ճար կում է նաև Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հե տաձ գե լուն, որ պի սի հիմ քով և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր-

ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը, ին չը գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե-

րում է:

բ) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք 

ու նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ 

մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ-

վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-

կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

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 անձն ի րա վունք ու նի նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով դի մե լ դա-

տա րան` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված 

կամ պայ մա նագ րով 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:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան-

չե լու, ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար-

ձատ րու թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման 

են թա կա գու մար նե րից:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  

են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր, ո րում պետք է նշվեն բո-

ղո քին կցվող փաս տաթղ թե րի ցան կը:

Նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` բո ղո քին կցվում են պե տա կան տուր քը վճա-

րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա տա կան ակտ կա յաց րած դա տա րա նին և գոր ծին մաս-
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նակ ցող այլ ան ձանց ու ղար կե լու մա սին ա պա ցույց նե րը: Այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քով 

նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ 

դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո րու թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կցվում է կամ բո-

ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` դի մումն  ե րի և մի ջ նոր դու թյուն նե րի քննարկ ման արդ յունք նե րով դա տա-

րա նը կա յաց նում է ո րո շում:

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 մի ց ա զա տե լու, պե տա-

կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու և դ րա 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 

վճա րող ներն ի րա վունք ու նեն դի մե լ հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մի ն 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 հա մա ձայն` պե տա կան տուր-

քի գծով կա րող են սահ ման վել հետև յալ ար տո նու թյուն նե րը`

ա) պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տում,

բ) պե տա կան տուր քի նվա զե ցում,

գ) պե տա կան տուր քի դրույ քա չա փի նվա զե ցում,

դ) պե տա կան տուր քի վճար ման ժամկ  ե տի հե տաձ գում,

ե) պե տա կան տուր քը սահ ման ված ժամկ  ե տում բյու ջե չգան ձե լու հա մար հաշ վարկ-

ված տույ ժե րի վճա րու մի ց ա զա տում, նվա զե ցում, դրանք վճա րե լու ժամկ  ե տի հե տաձ-

գում:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «գ» կե-

տի հա մա ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմբե 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 նշված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով 

կող մե  րի գույ քա յին դրու թյու նից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, իր 2010 թվա կա նի մա յի սի 25-ի թիվ ՍԴՈ-890 

ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ար ձա նագ րե լով, որ պե տա կան տուրք վճա րե լու սահ մա նադ-

րա կան պար տա կա նու թյան կա տա րու մը սեր տո րեն առնչ վում է ան ձի` դա տա րան դի մե  լու 

սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյան հետ, ընդգ ծել է, որ դա տա-

րան նե րում պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նը չի հե տապն դում դա տա-

րան դի մե  լու սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ան ձին զրկե լու նպա տակ: ... « Պե տա կան 

տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «գ» կե տը դա տա րա նի 

մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյուն է ե րաշ խա վո րում ոչ բա վա րար 

ֆի նան սա կան մի  ջոց ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար: Ընդ ո րում, հա մա պա տաս խան ար-

տո նու թյուն նե րը, ի թիվս այլ նի, նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես 

ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը ևս, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա-

դառ նա լով պե տա կան տուր քի հետ կապ ված խնդիր նե րին, մաս նա վո րա պես` փաս տել 

է, որ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան «գ» 

կե տի հա մա ձայն` ա ռան ձին վճա րող նե րի կամ վճա րող նե րի խմբե 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 նշված ա ռան ձին գոր-

ծե րով  ̀ել նե լով կող մե  րի գույ քա յին դրու թյու նից, և  այդ ար տո նու թյուն նե րը նե րա ռում են 

նաև պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, որն ուղղ ված է 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով ե րաշ խա վոր ված` յու րա քանչ յուր 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 ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել 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-
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վող սահ մա նա փա կումն  ե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն այդ ի րա վուն քի 

բուն էու թյու նը: Սահ մա նա փա կումն  ան հա մա տե ղե լի կլի նի Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա-

վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի  ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև (տե´ս, 

Ար մե  նակ և Գու լյ  ա Սա հակյ  ան ներն ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ 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  ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան 

դա տա րա նի (այ սու  հետ` Եվ րո պա կան դա տա րան) 20.12.2007 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ 

թիվ 21638/03, կետ 44):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է նաև, 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 հա յե ցո-

ղու թյամբ: Այս պես, « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծը սպա ռիչ ամ-

րագ րել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա նու թյուն 

հայ ցող սուբ յեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց: Ն ման 

հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց պե տա-

կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյան հա րու ցում և 

դ րա քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մի ց: 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, երբ 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 քա-

յին դրու թյու նից` անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նու թյուն` ե րաշ խա վո րե լու ան ձի 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը (տե´ս, Շա մամ Կա-

րա պետ յանն ընդ դեմ Ա րա յիկ Միր զո յա նի թիվ ԱՐԴ/0913/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.01.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում դա տա րան նե րը պե տա կան 

տուր քի գծով ար տո նու թյուն ներ կի րա ռե լու հար ցը կա րող են քննար կել և հա մա պա տաս-

խան ար տո նու թյուն ներ սահ մա նել դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի կող մի ց կոնկ րետ մի ջ-

նոր դու թյան ներ կա յաց ման դեպ քում: Ընդ ո րում, դա տա րան ներն ի րա վա սու են սահ մա-

նե լու « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով պե տա կան տուր քի գծով 

նա խա տես ված ոչ թե ցան կա ցած ար տո նու թյուն, այլ մի այն այն ար տո նու թյու նը, ո րը 

հստա կո րեն նշվել է շա հագր գիռ ան ձի ներ կա յաց րած մի ջ նոր դու թյան մե ջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման եզ րա հան գու մը նախ և  ա ռաջ պայ մա նա վոր ված այն 

հան գա ման քով, որ մրցակ ցա յին 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 մի ն, ո րո շա կի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րի կա տար մա նը ձեռ նա մուխ է լի նում մի այն այն դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ-

ցող ան ձը հայ ցում է հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: Այ սինքն` կող մե  րի 

ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզբունք նե րով պայ մա նա վոր ված դա տա-

րա նը հան դես է գա լիս որ պես մի այն վե ճը լու ծող մար մի ն և կաշ կանդ ված է ո րո շա կի 

դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ ի րա կա նաց նե լու ար գել-

քով: Մաս նա վո րա պես` դա տա րա նի կող մի ց դա տա վա րա կան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե-

րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ պես զի շա հագր գիռ ան ձը գրա վոր, իսկ 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: Հետ ևա բար, հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան առ կա յու թյունն այն նա խա-

պայ մանն է, ո րը վկա յում է շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան 

հայց ման մա սին, ինչն էլ դա տա րա նի կող մի ց պետք է են թա կա լի նի քննու թյան: Մ յուս 

կող մի ց, քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ծա վալ վում և գոր ծառ նում 

են տնօ րին չա կա նու թյան սկզբուն քի շրջա նակ նե րում: Քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան այս 

սկզբուն քի բո վան դա կու թյու նը նե րա ռում է այն դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը, ո րոնք 

թույլ են տա լիս կան խո րո շել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ա ռար կան և  ազ դել դա տա-
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վա րու թյան ուղղ վա ծու թյան և  ըն թաց քի վրա: Տ նօ րին չա կա նու թյան սկզբուն քի դրսևում-

նե րից է դա տա կան ակ տի բո ղո քար կու մը: Օ րենս դիրն այդ ի րա վուն քի ի րա ցու մը, ի թիվս 

այլ պայ ման նե րի, պայ մա նա վո րել է օ րեն քով սահ ման ված չա փով պե տա կան տուրք 

վճա րե լու հան գա ման քով կամ հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում պե-

տա կան տուր քի գծով որ ևէ կոնկ րետ ար տո նու թյան հայց մամբ: Հետ ևա բար այն դեպ-

քում, երբ ան ձը, ի րաց նե լով իր բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը, դրա շրջա նակ նե րում հայ ցում 

է պե տա կան տուր քի գծով որ ևէ ար տո նու թյուն, շա հագր գիռ ան ձի նման ի րա վուն քին 

հա մա պա տաս խա նում է դա տա րա նի` այդ իսկ մի ջ նոր դու թյու նը քննե լու և լու ծե լու պար-

տա կա նու թյու նը:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա րա նը ո րո-

շում է կա յաց նում մի այն հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան կամ դի մու մի  առ կա յու թյան 

պա րա գա յում և դ րա քննարկ ման արդ յուն քում կա րող է լու ծում տալ բա ցա ռա պես մի ջ-

նոր դու թյան կամ դի մու մի  մե ջ բարձ րաց ված հար ցին (հար ցե րին), հետ ևա բար, ներ կա-

յաց ված մի ջ նոր դու թյան քննարկ ման արդ յունք նե րով դա տա րա նի կող մի ց չի կա րող 

լու ծում տրվել մի  հար ցի, ո րը չի բարձ րաց վել շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց, չի բխում դրա 

բո վան դա կու թյու նից: 

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ շա հագր գիռ անձն իր դա տա-

կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն ի րաց նե լիս, դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա-

խա տես ված որ ևէ մի ջ նոր դու թյուն հա րու ցե լով, ակն կա լում է իր կող մի ց բարձ րաց ված 

կոնկ րետ հար ցի ո րո շա կի և վերջ նա կան լու ծում` դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան 

ո րոշ ման կա յաց ման ձևով: Այ սինքն` դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի` մի ջ նոր դու թյուն հա-

րու ցե լու ի րա վուն քին մի ան շա նա կո րեն հա մա պա տաս խա նում է տվյ ալ մի ջ նոր դու թյան 

մե ջ շա րադր ված հար ցի քննարկ ման արդ յունք նե րով հստակ եզ րա հան գումն  եր պա րու-

նա կող ո րո շում կա յաց նե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Հետ ևա բար այն դեպ քում, 

երբ շա հագր գիռ ան ձը, մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լով, հայ ցում է պե տա կան տուր քի 

վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ ար տո նու թյուն, դա տա-

րա նը պետք է քննու թյան ա ռար կա դարձ նի և  ո րո շում կա յաց նի բա ցա ռա պես այդ հար-

ցե րից որ ևէ մե կ վե րա բեր յալ:

Սույն գոր ծով Նու նե Աբ րա համ յա նի կող մի ց 13.03.2015 թվա կա նին բեր ված վե րաքն-

նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա-

փը նվա զեց նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2015 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու մա սին 

Նու նե Աբ րա համ յա նի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` վե րաքն նիչ բո-

ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձգ վել է: 

Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ըն դուն վել է ո րո շում պե տա կան տուր քի վճա-

րու մը հե տաձ գե լու մա սին` նման մի ջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, իսկ 

03.06.2015 թվա կա նին կա յաց ված ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Նու նե Աբ-

րա համ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, մի ա ժա մա նակ ո րոշ վել է նրա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե 

բռնա գան ձել 555.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված 

և նա խա պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Վե րը նշված մե կ նա բա նու թյուն նե րի և  ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս-

տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Նու նե Աբ րա համ յա նը, Վե րաքն-

նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լով պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը 

նվա զեց նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյուն, ակն կա լել է իր կող մի ց բարձ րաց ված հար ցի ո րո-

շա կի լու ծում, ո րը պետք է դրսևոր վեր Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց պե տա կան տուր-

քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ պե տա կան տուր քի չա փը նվա զեց նե լու մի ջ նոր դու թյան 

կա՛մ բա վա րար ման, կա՛մ մե րժ ման ե ղա նա կով, սա կայն ոչ` պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հե տաձ գե լու մա սին ո րոշ ման ըն դուն մամբ: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մի ջ նոր-

դու թյու նը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, այն է` հե տաձ գե լով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու 

հա մար օ րեն քով նա խա տես ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, դրա նով իսկ ան տե սել է 

այն հան գա ման քը, որ Նու նե Աբ րա համ յա նի կող մի ց ներ կա յաց վել է պե տա կան տուր քի 
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վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու, այլ ոչ թե` պե տա կան տուր քի վճա-

րու մը հե տաձ գե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն, ին չի արդ յուն քում Նու նե Աբ րա համ յա նի 

մի ջ նոր դու թյունն այդ պես էլ քննու թյան չի առն վել և լու ծում չի ստա ցել:

Միա ժա մա նակ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 02.04.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 

արդ յուն քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 03.06.2015 թվա կա նին կա յաց վել է գործն 

ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, ո րով նաև ո րոշ վել է Նու նե Աբ րա համ յա նից ՀՀ պե-

տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 555.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար 

օ րեն քով սահ ման ված և նա խա պես չվճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ` նման պայ ման նե րում Նու նե Աբ րա համ յա նի` 

պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տե լու կամ չա փը նվա զեց նե լու մա սին մի ջ նոր դու-

թյան քննու թյան արդ յունք նե րով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց դրա վճա րու մը հե-

տաձ գե լու արդ յուն քում գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով հա մա պա տաս-

խան ան ձից 555.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար բռնա գան ձե լը ոչ ի րա վա չափ 

է և  ան հիմն , քա նի որ կոնկ րետ մի ջ նոր դու թյան մե ջ բարձ րաց ված հար ցի քննարկ ման 

արդ յունք նե րով կա յաց ված ո րոշ մամբ ի սկզբա նե ոչ ճիշտ եզ րա հան գում կա տա րելն ար-

դեն իսկ հան գեց նում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ տվյ ալ հար ցի կա պակ ցու թյամբ հե տա-

գա հետ ևու թյուն նե րի ոչ ի րա վա չափ լի նե լուն: Այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գործն 

ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տում ար ված սխալ եզ րա հան գումն  ե րի 

հի ման վրա կա յաց ված նույն դա տա րա նի գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տով 

Նու նե Աբ րա համ յա նի վրա պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն դնելն ինք-

նին չի կա րող հա մար վել օ րի նա կան կամ ի րա վա չափ:

Վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս-

խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար: Միև նույն 

ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը 

վե րա նայ վում է մի այն Նու նե Աբ րա համ յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե 555.000 ՀՀ դրամ պե-

տա կան տուր քի գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սով` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 

նշված ո րո շու մը բո ղո քարկ վել է մի այն պե տա կան տուր քի գանձ ման մա սով:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

կե տի 4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-

խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա-

մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե-

ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-

ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: 

Հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի 

խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս 

դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե-

տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա-

մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա-

րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա-

տաս խան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ, մաս նա վո րա պես, 

ար ձա նագ րել է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քարկ վել է մի այն 

դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը պե տա կան տուր քի վճար ման պար-

տա կա նու թյուն չի կրում (տե´ս, « Ռեք վիեմ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ « Մե գա րոն» ՍՊԸ-ի թիվ 

ԵՇԴ/1017/02/14 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 11.03.2015 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծով հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Նու նե Աբ րա համ յա նի կող մի ց 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րո շու մը բո ղո քարկ վել է մաս նա կիո րեն` 

մի այն պե տա կան տուր քի գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում 

է, որ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյան հիմ քով Նու նե Աբ րա համ յա նը չի կրում 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն: Հետ ևա բար, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հա մար պե տա կան տուր քի 

վճար ման հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 03.06.2015 թվա կա նի ո րոշ ման` Նու նե Աբ րա համ յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե 555.000 

ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը բռնա գան ձե լու մա սը և  այդ մա սով այն փո փո խել. 

պե տա կան տուր քի վճար ման հար ցը հա մա րել լուծ ված:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման 

հար ցը հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ2/0196/02/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ2/0196/02/13    

Նախագահող դատավոր`  Կ. Հակոբյան

Դատավորներ` Ա. Խառատյան 

 Տ. Նազարյան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 
 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րա կի քա ղա քա պե-

տա րա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.06.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի (այ-

սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան) ընդ դեմ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի` ինք նա կամ շի նու թյու նը 

քան դե լուն պար տա վո րեց նե 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՝ Քա ղա քա պե տա րա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ստ յո պա 

Հով հան նիս յա նին քան դե լու ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղո ցի 28-

րդ շեն քի թիվ 17 բնա կա րա նին կից հա մայն քա յին սե փա կա նու թուն հան դի սա ցող հո ղա-

մա սի վրա կա տար ված ինք նա կամ շի նու թյու նը (քա րե պա րիս պը և լո ղա վա զա նը):

ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Է. Հով հան-

նիս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 24.03.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

03.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար-

վել է՝ Դա տա րա նի 24.03.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր 

քննու թյան:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծը, « Մար դու  

ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան 

կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, խախ տել 

է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, չի կի րա ռել ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տը, 80-րդ հոդ վա ծը, 

ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գնա հատ ման չի ար ժա նաց րել այն փաս տը, որ Դա տա րա-

նը պատ շաճ ձևով տե ղե կաց րել է Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին դա տա կան նիս տե րի ժա-

մա նա կի և վայ րի մա սին, մի  քա նի ան գամ հե տաձ գել է գոր ծի քննու թյու նը՝ հնա րա վո-

րու թյուն ըն ձե ռե լով Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին ներ կա գտնվե լու դա տա կան նիս տե րին, 

ներ կա յաց նե լու հայ ցա դի մու մի  պա տաս խան, մի նչ դեռ վեր ջինս իր դա տա վա րա կան ի րա-

վունք նե րից օգտ վել է և  իր դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րել է ան բա-

րեխղ ճո րեն:

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ չի գնա հա տել 

գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել 

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 հար կա դիր կա տա րո ղի կող մի ց կա յաց ված ո րո շու մը Ստ յո պա 

Հով հան նիս յա նի փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև Ստ յո պա Հով-

հան նիս յա նի հայ տա րա րու թյունն իր բնա կու թյան վայ րի հաս ցեի մա սին:

Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը, ցու ցա բե րե լով դի տա վո րու թյուն, դա տա կան ծա նու ցագ-

րե րը չի ստա ցել, դրանք հանձն վել են հար կա դիր կար գով, ո րից հե տո վեր ջինս, փո խե-

լով իր բնա կու թյան վայ րը, Դա տա րա նին տեղյ  ակ չի պա հել իր գտնվե լու վայ րի մա սին:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 03.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 24.03.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Դա տա րա նի՝ « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և գոր ծը դա տաքն նու թյան նա-

խա պատ րաս տե լու մա սին» 16.08.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ 12.09.2013 թվա կա նին ժա մը 

11:00-ին նշա նակ վել է նախ նա կան դա տա կան նիստ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 1):

2) Դա տա րա նի՝ « Հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և գոր ծը դա տաքն նու թյան նա-

խա պատ րաս տե լու մա սին» 16.08.2013 թվա կա նի ո րո շու մը, ինչ պես նաև հայ ցա դի մու մի  

և դ րան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը փոս տա յին ա ռաք ման մի  ջո ցով ու ղարկ վել 

են Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին՝ Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղո ցի 28-րդ շեն քի թիվ 17 

հաս ցեով, սա կայն 19.08.2013 թվա կա նին հետ են վե րա դարձ վել՝ ծրա րի վրա «տե ղա փոխ-

ված» նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 29-30):

3) Ի պա տաս խան Դա տա րա նի 27.08.2013 թվա կա նի գրու թյան` Ա գա րա կի քա ղա քա-

պե տը 05.09.2013 թվա կա նի գրու թյամբ հայտ նել է, որ «Ստ յո պա Վա նի կի Հով հան նիս յա նը 

փաս տա ցի բնակ վում է ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րակ քա ղա քա յին հա մայն քի Չա րեն ցի 

28/17 հաս ցեում: Նշ ված հաս ցեում բնակ վում են նաև Ս. Հով հան նիս յա նի կի նը և  ե րե խա-

նե րը» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33-35)։
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4) 02.10.2013 թվա կա նին ժա մը 15:00-ին, 23.10.2013 թվա կա նին ժա մը 12:30-ին, 

21.11.2013 թվա կա նին ժա մը 10:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տե րի մա սին ծա նու ցագ-

րե րը փոս տա յին ա ռաք ման մի  ջո ցով ու ղարկ վել են Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին՝ Ա գա րակ 

քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղո ցի 28-րդ շեն քի թիվ 17 հաս ցեով, սա կայն հետ են վե րա դարձ վել` 

ծրա րի վրա «տե ղա փոխ ված» նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 42-44, 51-53, 63-65):

5) Ի պա տաս խան Դա տա րա նի 21.11.2013 թվա կա նին ժա մը 10:30-ին նշա նակ ված դա-

տա կան նիս տին պա տաս խա նո ղի ներ կա յու թյունն ա պա հո վե լու մա սին 24.10.2013 թվա-

կա նի գրու թյան՝ Ա գա րա կի քա ղա քա պե տը 15.11.2013 թվա կա նի գրու թյամբ հայտ նել է, որ 

«ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Չա րեն ցի 28/17 հաս ցեի բնա կիչ Ստ յո պա Վա նի կի Հով հան նիս յա նին 

հնա րա վոր չի ե ղել ծա նու ցել 21.11.2013 թվա կա նի ժա մը 10:30-ին նշա նակ ված դա տա կան 

նիս տի մա սին, քա նի որ վեր ջինս բա ցա կա յում է Ա գա րակ քա ղա քից և նշ ված հաս ցեում 

փաս տա ցի չի բնակ վում: Վե րոնշ յալ հաս ցեում բնակ վող կի նը Ս. Հով հան նիս յա նի նոր 

բնա կու թյան վայ րի հաս ցեի վե րա բեր յալ Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ-

մի ն ստույգ տե ղե կու թյուն ներ չի տրա մադ րում» (հա տոր 1-ին, գ.թ. 57, 66): 

6) Դա տա րա նի 21.11.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի նկատ մամբ 

հայ տա րար վել է հե տա խու զում և գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է մի նչև պա տաս խա նո ղի 

նկատ մամբ հե տա խուզ ման ա վար տը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 71):

7) 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 Ս յու նի քի մար զա յին բաժ նի Կա պան- Մեղ րի տա րա-

ծաշր ջա նա յին բա ժան մուն քի հար կա դիր կա տա րո ղի՝ « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար-

տե լու մա սին» 05.12.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ ա վարտ վել է Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի 

նկատ մամբ հե տա խու զում հայ տա րա րե լու վե րա բեր յալ 02.12.2013 թվա կա նին հա րուց ված 

թիվ 09/02-2167/13 կա տա րո ղա կան վա րույ թը, ո րի ըն թաց քում Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը 

հայտ նա բեր վել է և ներ կա յաց րել գրա վոր հայ տա րա րու թյուն առ այն, որ «2013 թվա կա նի 

սեպ տեմ բեր ամ սից բնակ վում է Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի 28/17 հաս ցեում» (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 79-80):

8) 07.02.2014 թվա կա նին ժա մը 16:00-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի 

և վայ րի մա սին ծա նու ցա գի րը, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու և գոր ծը դա տաքն նու-

թյան նա խա պատ րաս տե լու, քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին ո րո-

շումն  ե րը, ինչ պես նաև հայ ցա դի մու մի  և դ րան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի պատ-

ճեն նե րը Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը ստա ցել է 24.01.2014 թվա կա նին, սա կայն դա տա կան 

նիս տին չի ներ կա յա ցել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96-97, 99):

9) 28.02.2014 թվա կա նին ժա մը 15:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա նա-

կի և վայ րի մա սին ծա նու ցագ րե րը Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին ու ղարկ վել են 07.02.2014 

թվա կա նին, 18.02.2014 թվա կա նին և 24.02.2014 թվա կա նին, սա կայն դրանք հետ են վե րա-

դարձ վել` ծրար նե րի վրա՝ հա մա պա տաս խա նա բար «բնա կի չը տե ղում չէ», «չի պա հանջ-

վել» և «բնա կի չը տե ղում չէ» նշումն  ե րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 102-114):

10) Դա տա րա նի « Գոր ծը դա տաքն նու թյան նշա նա կե լու մա սին» 28.02.2014 թվա կա նի 

ո րո շու մը և 13.03.2014 թվա կա նին ժա մը 12:30-ին նշա նակ ված դա տա կան նիս տի ժա մա-

նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վել են Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին, սա կայն 

հետ են վե րա դարձ վել` ծրա րի վրա «չի պա հանջ վել» նշու մով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 121-

126):

11) 13.03.2014 թվա կա նին ժա մը 12:30-ին նշա նակ ված դա տաքն նու թյունն ա վարտ վել 

է, և 24.03.2014 թվա կա նին ժա մը 17:05-ին նշա նակ վել է վճռի հրա պա րա կում (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 128-132):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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`ստո-

րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ և 
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80-րդ հոդ ված նե րը չկի րա ռե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը 

կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա-

յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նմա նա տիպ գոր-

ծե րով նախ կի նու մ ար տա հայ տած դիր քո րո շու մն  ե րի հա մա տեքս տու մ անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ այն ի րա վա կան հար ցին, թե արդ յոք գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը 

կա րող է վկա յա կո չել պատ շաճ ծա նու ց ված չլի նե լու  փաս տը այն դեպ քու մ, երբ վեր ջինս 

բա րեխղ ճո րեն չի օգտ վել իր դա տա վա րա կան ի րա վու նք նե րից և պար տա կա նու  թյու ն նե-

րից՝ ան տե սե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծով 

սահ ման ված՝ ծա նու ց ման հաս ցեի փո խո խու  թյան վե րա բեր յալ դա տա րա նին տե ղե կաց նե-

լու  պար տա դիր պայ մա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք 

ի րա վունք ու նի իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ-

կա յաց ված մե  ղադ րան քի հիմն  ա 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 մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան 

ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե  րի մրցակ ցու թյան և  ի րա վա-

հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 

են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, ո րի 3-րդ կե-

տի հա մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք պետք է ի րենց դա տա վա րա կան ի րա վունք-

նե րից օգտ վեն և  ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րեն բա րեխղ-

ճո րեն:

Մինչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու 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 մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձինք դա տա կան ծա նու ցագ րե րով տե ղե կաց վում են 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: 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 դագ րու 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 կամ ու ղարկ վում է 

է լեկտ րո նա յին փոս տով՝ նույն հոդ վա ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված կար գով (այ սու հետ՝ 

պատ շաճ ձևով):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր-

ծին մաս նակ ցող ան ձինք պար տա վոր են դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան-

ձանց հայտ նել գոր ծի վա րույ թի ժա մա նակ ի րենց հաս ցեն փո խե լու մա սին: Ն ման հա-

ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա վա րա կան փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում են 

նրանց վեր ջին հայտ նի հաս ցեով և հա մար վում են հանձն ված, թե կուզև հաս ցեա տերն 

այդ հաս ցեում այլևս չի բնակ վում կամ չի գտնվում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ի րա վա հա վա-

սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզբունք նե րի, ան ձի լսված լի նե լու ի րա վուն քի հա մա տեքս-

տում բազ մի ցս անդ րա դար ձել է վկա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյա նը:

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով մի նչև 03.07.2014 

թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

78-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը, նշել է, որ դրա նով նա խա տես ված նոր մը են թադ-

րում 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 մի այն 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: Ընդ 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-
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կան նիս տի մա սին տե ղե կաց նե լու փաս տը (տե՛ս, Վեր գու շ Վար դան յանն ընդ դեմ Ե ղիշ 

Թո րոս յա նի և մ յու ս նե րի թիվ 3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

01.02.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Միա ժա մա նակ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն Ա րամ Մա կար յանն ընդ դեմ Խա չիկ Մա նու կ-

յա նի գոր ծով կա յաց րած ո րոշ մամբ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ, 28-րդ և 80-րդ հոդ ված նե րի վե րա-

բեր յալ: Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու թյու նը կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց նե լու սկզբուն քի 

էու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում կող մե րն օժտ ված 

են ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի  ջոց ներ օգ տա գոր-

ծե լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով: Նշ ված սկզբուն քը դրսևոր վում է նաև դա տա-

րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց հաս ցեի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ գոր ծին 

մաս նակ ցող ան ձի կող մի ց ծա նու ցե լով: Ն ման կերպ պաշտ պան վում է ոչ մի այն հաս ցեն 

փո խած ան ձի ի րա վուն քը, այլև դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե-

րը, քա նի որ դա տա րա նը, ծա նու ցագ րերն ու ղար կե լով փոխ ված հաս ցեով, ըստ էու թյան 

ա պա հո վում է գոր ծի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննու թյու նը մի  կող մի ց և դա տա վա րու թյան 

մաս նա կից նե րի` դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու հնա րա վո րու թյու նը մյուս կող մի ց: 

Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված նաև այն, որ օ րենս դիրն իր դա տա վա րա կան ի րա վունք-

նե րից ոչ բա րե խիղճ օգտ վող կող մի  վրա է թող նում հետ ևանք նե րը կրե լու ռիս կը, այն է` 

հաս ցեն փո փո խե լու վե րա բեր յալ հա ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծա նու ցու մը հա-

մար վում է հանձն ված` ան կախ հաս ցեա տի րոջ` այդ հա ցեում բնակ վե լու հան գա ման քից 

(տե՛ս, Ա րամ Մա կար յանն ընդ դեմ Խա չիկ Մա նու կյ  ա նի թիվ ԵԱՆԴ/0326/02/12 գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լով, պատ ճա-

ռա բա նել է, որ Դա տա րա նը ձեռ նար կել է ակ տիվ մի  ջոց ներ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին 

դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ծա նու ցե լու վե րա բեր յալ, այ դու հան դերձ 

նման մի  ջոց նե րի ձեռ նար կումն  ինք նին չի կա րող բա ցա ռել դա տա վա րա կան ի րա վուն քի 

խախ տու մը, ե թե այդ պի սին, այ նո ւա մե  նայ նիվ, տեղ է գտնում: Մաս նա վո րա պես՝ դա տա-

րա նի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րը` կող մի ն ծա նու ցե լու վե րա բեր յալ, չպետք է և չեն կա րող 

սահ մա նա փա կել կամ ի չիք դարձ նել ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան սահ մա նադ րա կան 

ի րա վուն քը: Ել նե լով նշված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաս-

տատ ված է հա մա րել այն հան գա ման քը, որ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը պատ շաճ ձևով չի 

ծա նուց վել ինչ պես դա տա կան նիս տե րի ժա մա նա կի և վայ րի, այն պես էլ դա տաքն նու-

թյան մա սին, որ պի սի պայ ման նե րում վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձեռ վել ներ կա-

յաց նե լու ա պա ցույց ներ, հայտ նե լու իր ի րա վա կան դիր քո րո շու մը:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն 

գոր ծի փաս տե րին և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պա տաս խա նո ղի պատ շաճ ծա նուց ման հար-

ցը պար զե լիս նախ և  ա ռաջ պետք է գնա հատ ման ա ռար կա դարձ ներ վեր ջի նիս կող մի ց 

իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից օգտ վե լու և դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն-

նե րը բա րեխղ ճո րեն կա տա րե լու փաս տը:

Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով չի ու սումն  ա սի րել սույն գոր-

ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ին չի արդ յուն քում սխալ հետ ևու թյան է հան գել գոր ծի լուծ-

ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես՝ Վե րաքն-

նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նը բազ մի ցս հե տաձ գել է 

գոր ծի քննու թյու նը և ձեռ նար կել է օ րեն քով սահ ման ված մի  ջոց ներ՝ դա տա կան նիս տե րի 

ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պա տաս խա նո ղին պատ շաճ ձևով տե ղե կաց նե լու ուղ ղու-

թյամբ` ծա նու ցումն  երն ու ղար կե լով Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի փո ղո ցի 28-րդ շեն քի 

թիվ 17 հաս ցեով, սա կայն նշված ծա նու ցագ րե րը հետ են վե րա դարձ վել` «տե ղա փոխ-

ված», «բնա կի չը տե ղում չէ» և «չի պա հանջ վել» նշումն  ե րով: Ա վե լին՝ Դա տա րա նը, հաշ վի 
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առ նե լով նշված հան գա ման քը, փոր ձել է Ստ յո պա Հով հան նիս յա նին դա տա կան նիս տի 

ժա մա նա կի և վայ րի մա սին տե ղե կաց նել հա մա պա տաս խան հա մայն քի ղե կա վա րի մի  ջո-

ցով, սա կայն այդ ե ղա նա կով նույն պես հնա րա վոր չի ե ղել ծա նու ցել պա տաս խա նո ղին, 

քա նի որ վեր ջինս բա ցա կա յել է Ա գա րակ քա ղա քից և նշ ված հաս ցեում փաս տա ցի չի 

բնակ վել, իսկ պա տաս խա նո ղի կի նը Ս. Հով հան նիս յա նի նոր բնա կու թյան վայ րի հաս-

ցեի վե րա բեր յալ Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի ն տե ղե կու թյուն ներ չի 

տրա մադ րել: Դա տա րա նի կող մի ց Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի նկատ մամբ հայ տա րար վել 

է հե տա խու զում, ին չի արդ յուն քում Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը հայտ նա բեր վել է և ներ-

կա յաց րել գրա վոր հայ տա րա րու թյուն առ այն, որ «2013 թվա կա նի սեպ տեմ բեր 

ամ սից բնակ վում է Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի 28/17 հաս ցեում», ո րից հե տո ծա նու-

ցումն  ե րը կրկին ու ղարկ վել են վեր ջի նիս կող մի ց նշված հաս ցեով: Ընդ ո րում, 07.02.2014 

թվա կա նի դա տա կան նիս տի ծա նու ցա գի րը, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու, ինչ պես 

նաև գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու մա սին և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի 

վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին ո րո շումն  ե րը և հայ ցա դի մու մի  ու դրան կից ներ կա յաց ված 

փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը` ու ղարկ ված Ա գա րակ քա ղա քի Չա րեն ցի 28/17 հաս ցեով, 

Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը պատ շաճ ձևով ստա ցել է: Այ սինքն՝ վեր ջինս պատ շաճ կեր պով 

ծա նուց վել է դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, սա կայն այդ դա տա կան նիս-

տին ևս չի ներ կա յա ցել: Ա վե լին, Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը ոչ մի այն ան ձամբ չի ներ կա յա-

ցել դա տա կան նիս տին, այլև, ստա նա լով գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու 

մա սին և քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը վերսկ սե լու մա սին ո րո շումն  ե րը, հայ ցա դի-

մու մի  և դ րան կից ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը, չի ներ կա յաց րել հայ-

ցա դի մու մի  պա տաս խան և  որ ևէ կերպ չի օգտ վել ներ կա յաց ված հայ ցի դեմ պաշտ պան-

վե լու իր դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից:

Այս պի սով, Դա տա րա նը ձեռ նար կել է պա տաս խա նո ղի պատ շաճ ծա նու ցումն  ա պա-

հո վե լուն ուղղ ված բո լոր հնա րա վոր մի  ջոց նե րը` նույ նիսկ մի և նույն դա տա կան նիս տի մա-

սին պա տաս խա նո ղին դա տա կան ծա նու ցումն  եր է ու ղար կել մի  քա նի ան գամ, սա կայն 

նման ե ղա նա կը ևս հ նա րա վոր չի դարձ րել վեր ջի նիս հայտ նա բե րումն  Ա գա րակ քա ղա-

քի Չա րեն ցի 28/17 հաս ցեում, ին չը ող ջամ տո րեն թույլ է տա լիս են թադ րել, որ Ստ յո պա 

Հով հան նիս յանն այդ հաս ցեում փաս տա ցի չի բնակ վում: Ըստ այդմ՝ հիշ յալ հաս ցեում 

չբնակ վե լու կամ չգտնվե լու պա րա գա յում դա տա րա նին և/ կամ գոր ծին մաս նակ ցող այլ 

ան ձանց իր նոր բնա կու թյան (գտնվե լու) վայ րի մա սին չի րա զե կե լու պայ ման նե րում իր 

դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից ոչ բա րե խիղճ օգտ վող կող մի  վրա է մն ում հա մա պա-

տաս խան հետ ևանք նե րը կրե լու ռիս կը, այ սինքն` տվյ ալ դեպ քում ծա նու ցումն  ե րը հա մար-

վում են հանձն ված` ան կախ ան ձի` այդ հաս ցեում բնակ վե լու (գտնվե լու) հան գա ման քից:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տաքն-

նու թյան մաս նա կից նե րից յու րա քանչ յուրն ին քը պետք է շա հագրգռ ված լի նի իր ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ և  ող ջա մի տ ժամկ  ե տում գոր ծի քննու թյունն ա վարտ վե լու 

հար ցում և չ պետք է կա տա րի այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կխո չըն դո տեն գոր ծի 

քննու թյան բնա կա նոն ըն թաց քին և կձգձ գեն դա տա վա րու թյու նը: Հա կա ռակ պա րա գա-

յում կստաց վի այն պես, որ կող մե  րից մե  կը, ու նե նա լով ան սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, 

պաշտ պա նու թյան գոր ծող մե  խա նիզ մը կօգ տա գոր ծի մյուս կող մի ն ի վն աս` խախ տե լով 

վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը, ին չը կհա կա սի ար դա րա դա տու թյան բուն 

էու թյանն ու դա տա վա րու թյան նպա տա կին, քա նի որ դա տա վա րու թյու նը կոչ ված է վե-

րա կանգ նե լու և պաշտ պա նե լու մար դու ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ստ յո պա Հով հան նիս-

յա նի կող մի ց իր փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց նե-

լուց հե տո այդ հաս ցեում փաս տա ցի չգտնվե լու և դա տա կան ծա նու ցագ րե րը չստա նա-

լու պա րա գա յում վեր ջինս կրել է իր իսկ մատ նան շած հաս ցեով ու ղարկ ված դա տա կան 

ծա նու ցագ րե րը չստա նա լու` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը, այն է՝ հաս ցեն փո փո խե լու վե-

րա բեր յալ հա ղորդ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ծա նու ցումն  ե րը հա մար վում են 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

305

հանձն ված` ան կախ Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի` այդ հաս ցեում բնակ վե լու կամ գտնվե լու 

հան գա ման քից: Այ սինքն՝ սույն գոր ծով պա տաս խա նող Ստ յո պա Հով հան նիս յա նը ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի ու ժով հա մար վել է պատ-

շաճ ծա նուց ված: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով սույն գոր ծի փաս տե րը 

և չ կի րա ռե լով հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան նոր մը, սխալ եզ րա հանգ ման է ե կել 

պա տաս խա նո ղի` դա տա կան նիս տե րի մա սին ծա նուց ված չլի նե լու փաս տի վե րա բեր յալ, 

ինչն էլ ազ դել է գոր ծի ել քի վրա:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 

անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված`ա ռա ջին ատ յա նի դա տա կան ակ տին 

օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից: 

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես 

նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը` նկա տի ու նե նա լով այն 

հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ վել 

է մի այն դա տա կան նիս տի վե րա բեր յալ պատ շաճ ծա նուց ված չլի նե լու հիմ քով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են սույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ա գա-

րա կի քա ղա քա պե տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ, այ սինքն` 

այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող 

ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ա գա րա կի քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց նա խա պես 

վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Ստ յո պա Հով հան նիս յա նի կող մի ց:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 03.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ընդ հա-

նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 24.03.2014 թվա կա նի վճռին:

2. Ստ յո պա Հով հան նիս յա նից հօ գուտ ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ա գա րա կի քա ղա քա պե-

տա րա նի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես 

վճար ված պե տա կան տուրք:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2767/02/09

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/2767/02/09

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Լ. Գ րի գոր յան

 Դա տա վոր ներ` Գ. Մա տին յան

 Ա. Թու ման յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ժեն յա և Հա րու թյուն Պո ղոս յան նե րի ներ կա-

յա ցու ցիչ Ի նես սա Պետ րոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Խա չիկ Պո ղոս յա նի ընդ դեմ Ժեն յա 

և Հա րու թյուն Պո ղոս յան նե րի` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ-

մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե 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` Խա չիկ Պո ղոս յա նը պա հան ջել է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու-

ժով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը Եր ևան քա ղա քի Նալ բանդ յան թիվ 37/49 

հաս ցեում գտնվող 11,7քմ մա կե րե սով օ րի նա կան կա ռույ ցի և դ րա նով, ինչ պես նաև ինք-

նա կամ կա ռույց նե րով ծան րա բեռն ված ընդ հա նուր 88քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ-

մամբ:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.11.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ Խա չիկ 

Պո ղոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար-

չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 09.07.2010 թվա կա նի վճի ռը 

բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:
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ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.01.2011 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Ժեն յա Պո ղոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Ներ սիս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 01.08.2014 թվա կա-

նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

13.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Խա չիկ Պո ղոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 

մաս նա կիո րեն` Դա տա րա նի 01.08.2014 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն բե կան վել և փո-

փոխ վել է. հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րար վել է` Եր ևա նի Նալ բանդ յան թիվ 37/49 հաս-

ցեում գտնվող 11,7քմ մա կե րե սով օ րի նա կան կա ռույ ցի նկատ մամբ ճա նաչ վել է Խա չիկ 

Պո ղոս յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, իսկ նույն հաս ցեում գտնվող 88քմ մա կե րե սով 

հո ղա մա սի նկատ մամբ Խա չիկ Պո ղոս յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու պա-

հան ջի մա սով գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ժեն յա և Հա րու թյուն Պո ղոս յան նե րի 

ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Խա չիկ Պո ղոս յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծը, ին չը հան գեց րել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծի և 

« Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո-

պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի խախտ մա նը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, տե ղե կաց ված լի նե լով պա տաս խա նող նե րից Հա րու թյուն 

Պո ղոս յա նի բնա կու թյան վայ րի մա սին, փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րի հաս ցեով վեր ջի-

նիս ծա նու ցե լու փո խա րեն (այն է` ՀՀ, Կո տայ քի մարզ, Ներ քին Պտղ նի 1-ին փո ղոց, թիվ 

24 տուն)` ծա նու ցել է նրա հաշ վառ ման վայ րի հաս ցեով, այն է` ք. Եր ևան, Նալ բանդ յան 

փո ղոց, թիվ 37/49 տուն:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը հա կա սում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

թիվ 2-2128(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 26.10.2006 թվա կա նին և թիվ 3-1689(Ա) քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով 12.12.2007 թվա կա նին կա յաց րած ո րո շումն  ե րին:

2. Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ-

վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 48-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 130-րդ, 

130.1-րդ և 132-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, խախ տե լով նշված հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, ձեռք բեր-

ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել է Խա չիկ Պո ղոս յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վունքն այն 

գույ քի նկատ մամբ, ո րը վեր ջինս չի տի րա պե տում առն վազն 2002 թվա կա նից (այդ հան-

գա մանքն ըն դու նել է նաև Խա չիկ Պո ղոս յա նը), որ պի սի պայ ման նե րում բա ցա կա յում է 

ան ձի` ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ ման հա մար 

անհ րա ժեշտ վա վե րա պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան հան գա ման քը: Ա վե-

լին, Ժեն յա Պո ղոս յանն իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից չի հրա ժար վել և չի կա տա րել 

այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք կվկա յեին այն մա սին, որ վի ճե լի գույ քը սե փա կա նա-

տեր չու նի:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 01.08.2014 

թվա կա նի վճռին:
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2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Ժեն յա և Հա րու թյուն Պո ղոս յան նե րը Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի 

ո րոշ ման դեմ վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե-

լուց հե տո` 15.12.2014 թվա կա նին, և պատ ճա ռա բա նել, որ Հա րու թյուն Պո ղոս յա նը գոր ծի 

քննու թյան վե րա բեր յալ պատ շաճ չի ծա նուց վել իր բնա կու թյան վայ րի հաս ցեով: Մինչ-

դեռ, տվյ ալ դեպ քում, բո ղո քը ներ կա յաց վել է նաև Ժեն յա Պո ղոս յա նի ա նու նից, ով գոր ծի 

քննու թյա նը պատ շաճ ծա նուց վե լու և մաս նա կից չդարձ վե լու վե րա բեր յալ որ ևէ ա ռար-

կու թյուն չի ներ կա յաց րել, իսկ Հա րու թյուն Պո ղոս յանն ին քը չի ցան կա ցել մաս նակ ցել 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րում ըն թա ցող գոր ծի քննու թյուն-

նե րին: Ընդ ո րում, վի ճե լի հաս ցեն ոչ մի այն Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի հաշ վառ ման, այլև 

վեր ջի նիս մշտա կան բնա կու թյան հաս ցեն է, և նա հան դի սա նում է վի ճե լի ան շարժ գույ-

քի հա մա սե փա կա նա տեր: Հետ ևա բար, Հա րու թյուն Պո ղոս յա նը պատ շաճ կեր պով ծա-

նուց ված է ե ղել բո լոր դա տա կան նիս տե րի մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, նշվա ծը հաշ վի առ նե լով և գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը 

գնա հա տե լով բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին 

հա մոզ մամբ, հիմն  ա վոր կեր պով գտել է, որ սույն գոր ծով վի ճե լի հաս ցեի նկատ մամբ 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով պետք է ճա նաչ վի Խա չիկ Պո ղոս յա նի սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քը` նկա տի ու նե նա լով այն, որ վեր ջինս իր ի րա վա նա խորդ նե րի հետ մի ա-

սին տասն յակ տա րի ներ շա րու նակ ա նընդ մե ջ, բա ցա հայտ և բա րե խիղճ տի րա պե տում է 

նշված գույ քը որ պես սե փա կա նը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը.

1) Սույն գոր ծով պա տաս խա նող Ժեն յա Պո ղոս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Կա րեն Մեժ-

լում յա նի կող մի ց 13.09.2013 թվա կա նին Դա տա րան մուտ քագր ված դի մու մով վեր ջինս 

հայտ նել է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նող Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի փաս տա ցի բնա կու-

թյան հաս ցեն է` Ներ քին Պտղ նի 1-ին փո ղոց, թիվ 24 տուն, ուս տի խնդրել է դա տա կան 

նիս տե րի վե րա բեր յալ նրան ծա նու ցել այդ հաս ցեով: Նշ ված դի մու մը ստա նա լուց հե տո 

Դա տա րա նը դա տա կան նիս տե րի վե րա բեր յալ Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին ծա նու ցել է դի-

մու մում նշված հաս ցեով (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 29, 43, 52):

2) Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 08.09.2014 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա-

դարձ նե լու մա սին» և 29.09.2014 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա-

սին» ո րո շումն  ե րը Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին ու ղար կել է քա ղաք Եր ևան, Նալ բանդ յան 

փո ղոց, թիվ 37/49 տուն հաս ցեով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 15, 28):

3) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.10.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագր ման 

հա մա ռո տագր ման հա մա ձայն` 13.10.2014 թվա կա նին, ժա մը 11:15-ին սկսված դա տա կան 

նիս տին ներ կա յա ցել է Խա չիկ Պո ղոս յա նը, սա կայն Ժեն յա Պո ղոս յա նի` նշված դա տա կան 

նիս տին պատ շաճ ծա նուց ված չլի նե լու պատ ճա ռով դա տա կան նիս տը հե տաձգ վել է և 

ն շա նակ վել 30.10.2014 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին, իսկ Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի` դա տա-

կան նիս տին պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան 

մե ջ որ ևէ նշում առ կա չէ (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 35):

4) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 30.10.2014 թվա կա նին, ժա մը 12:00-ին նշա նակ ված դա-

տա կան նիս տի վե րա բեր յալ ծա նու ցու մը Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին կրկին ու ղարկ վել է 

քա ղաք Եր ևան, Նալ բանդ յան փո ղոց, թիվ 37/49 տուն հաս ցեով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 37):

5) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 30.10.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագր ման 

հա մա ռո տագր ման հա մա ձայն` 30.10.2014 թվա կա նին, ժա մը 12:08-ին սկսված դա տա կան 

նիս տին ներ կա յա ցել է Խա չիկ Պո ղոս յա նը, իսկ Ժեն յա Պո ղոս յա նը, չնա յած պատ շաճ ծա-

նուց ված լի նե լուն, դա տա կան նիս տին չի ներ կա յա ցել, Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի` դա տա-

կան նիս տին պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու կամ չլի նե լու վե րա բեր յալ ար ձա նագ րու թյան 

մե ջ որ ևէ նշում առ կա չէ (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 52):

6) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագր ման 
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հա մա ռո տագր ման հա մա ձայն` 13.11.2014 թվա կա նին, ժա մը 10:58-ին սկսված դա տա կան 

նիս տին` սույն գոր ծով դա տա կան ակ տի հրա պա րակ մա նը, կող մե  րը ներ կա չեն գտնվել, 

իսկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րո շումն  ու ղարկ վել է կող մե  րին, մաս-

նա վո րա պես` Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին` քա ղաք Եր ևան, Նալ բանդ յան փո ղոց, թիվ 37/49 

տուն հաս ցեով (հա տոր 5-րդ, գ.թ. 54, 66):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, 

այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, քա նի 

որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

78-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու թյու նը (ար տա հայտ ված Վե րաքն նիչ դա տա րա նի գոր ծո ղու-

թյուն նե րում) հա կա սում է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի թիվ 2-2128(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով 26.10.2006 թվա կա նին և թիվ 3-1689(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 12.12.2007 թվա կա-

նին կա յաց րած ո րո շումն  ե րում տվյ ալ նոր մի ն տրված մե կ նա բա նու թյա նը.

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ, Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման 

հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 

և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-

րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նմա նա տիպ գոր ծե-

րով նախ կի նու մ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րի հա մա տեքս տու մ անհ րա-

ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ վե րաքն նիչ դա տա րա նու մ դա տա կան նիս տե րի ժա-

մա նա կի և վայ րի մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պատ շաճ ծա նու ց ման հար ցին, 

ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս պատ շաճ չծա նու  ցե լու  դեպ քու մ` կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու -

թյան և մր ցակ ցու  թյան դա տա վա րա կան սկզբու նք նե րի խախտ ման ի րա վա կան խնդրին:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ-

վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-

կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է կող մե  րի մրցակ ցու թյան և  ի րա վա-

հա վա սա րու թյան հի ման վրա:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ 

կե տի հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք պետք է ի րենց դա տա վա րա կան ի րա-

վունք նե րից օգտ վեն և  ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րեն բա-

րեխղ ճո րեն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր-

ծող խմբագ րու թյամբ 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` գոր ծին 
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մաս նակ ցող ան ձինք դա տա կան ծա նու ցագ րե րով տե ղե կաց վում են 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: 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 դագ րու 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 կամ ու-

ղարկ վում է է լեկտ րո նա յին փոս տով` նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված կար գով 

(այ սու հետ` պատ շաճ ձևով):

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» 10.06.2014 

թվա կա նին ըն դուն ված և 03.07.2014 թվա կա նին ու ժի մե ջ մտած ՀՀ օ րեն քով (ՀՕ-49-Ն) 

կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը և լ րա ցումն  ե րը նե րա ռող խմբագ րու թյամբ գոր ծող 78-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին նա խա դա սու թյան հա մա ձայն` գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք 

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 կան ծա նու ցագ րե րի մի  ջո ցով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին դա տա-

կան ծա նու ցա գի րը ու ղարկ վում է պատ վիր ված նա մա կով` հանձն ման մա սին ծա նուց-

մամբ, հանձն վում է առ ձեռն կամ ու ղարկ վում է է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով` նույն հոդ վա ծի 

4-րդ, 9-րդ և 10-րդ մա սե րով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ծա նու ցա գիրն ու ղարկ վում է դա-

տա վա րու թյան մաս նակ ցի նշած հաս ցեով, իսկ նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես-

ված է, որ դա տա կան ծա նու ցա գի րը պետք է հանձն վի ան ձամբ հաս ցեա տի րո ջը: Ծա նու-

ցա գի րը հա մար վում է ան ձամբ հանձն ված, ե թե դրա ստաց ման մա սին ան դոր րա գի րը 

ստո րագր ված է ան ձամբ հաս ցեա տի րոջ կող մի ց, կամ հաս ցեա տե րը ծա նու ցու մը ստա-

նա լու ան դոր րագ րի վրա ստո րագ րել է ծա նու ցա գի րը ստա նա լուց հրա ժար վե լու մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 79-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ծա-

նու ցա գի րը պետք է պա րու նա կի դա տա րա նի ան վա նու մը և ս տույգ հաս ցեն, նշում` ներ-

կա յա նա լու ժա մա նա կի և վայ րի մա սին, գոր ծը, ո րի վե րա բեր յալ ան ձը ծա նուց վում է, 

նշում` դա տա րան կանչ վող կամ ծա նուց վող ան ձի մա սին, նշում, թե ան ձը որ պես ինչ է 

ծա նուց վում կամ կանչ վում, նշում` չներ կա յա նա լու հետ ևանք նե րի մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` գոր-

ծին մաս նակ ցող ան ձինք պար տա վոր են դա տա րա նին և գոր ծին մաս նակ ցող այլ ան-

ձանց հայտ նել գոր ծի վա րույ թի ժա մա նակ ի րենց հաս ցեն փո խե լու մա սին: Ն ման հա-

ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում դա տա վա րա կան փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում են 

նրանց վեր ջին հայտ նի հաս ցեով և հա մար վում են հանձն ված, թե կուզև հաս ցեա տերն 

այդ հաս ցեում այլևս չի բնակ վում կամ չի գտնվում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում բազ մի ցս անդ-

րա դար ձել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պատ շաճ ծա նուց ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա-

կան հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին և դ րանց կի րառ ման հետ կապ ված 

հիմն  ախն դիր նե րին: Այս պես, դի տար կե լով դեռևս մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող 

խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա-

ծի կի րառ ման հար ցը, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա կան նիս տի 

ժա մա նա կի և վայ րի մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձինք կամ նրանց ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րը պատ շաճ ծա նուց ված են հա մար վում այն դեպ քում, երբ դա տա րա նում հա վաս տի 

տե ղե կու թյուն է ստաց վում դա տա կան ծա նու ցա գի րը հաս ցեա տի րո ջը հանձն վե լու մա-

սին: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց` դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի, դա տա վա-

րա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման մա սին պատ շաճ ծա նու ցու մը կող մե  րի 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի, ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան 

սկզբունք նե րի ա պա հով ման կար ևոր պայ մանն է: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 

դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու մը, որ «հա-

վա սա րու թյան» սկզբուն քը` կող մե  րի մի ջև «ար դար հա վա սա րակշ ռու թյան» ի մաս տով 

պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուր կողմ ու նե նա ող ջա մի տ հնա րա վո րու թյուն` ներ-
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կա յաց նե լու իր գործն այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք նրան իր հա կա ռա կոր դի նկատ-

մամբ չեն դնի նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում: Մր ցակ ցա յին դա տաքն նու թյան սկզբուն քը 

են թադ րում է, որ յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ու նե նա գոր ծում ե ղած կամ լրա ցու ցիչ ներ-

կա յաց ված ա պա ցույց նե րի մա սին տե ղե կա նա լու և դ րանց մա սին մե կ նա բա նու թյուն ներ 

ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված` դա տա կան նիս տի 

ժա մա նա կի և վայ րի մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց տե ղե կա նա լու ի րա վուն քը և 

դա տա րա նի` նրանց տե ղե կաց նե լու պար տա կա նու թյունն ուղ ղա կիո րեն կապ ված են ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան հա մընդ-

հա նուր սկզբուն քի և դ րա նից բխող ու ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քով պաշտ պան վող մրցակ ցու թյան և կող մե  րի հա վա սա րու թյան սկզբունք նե րի հետ: Նշ-

ված սկզբունք ներն ամ բողջ ծա վա լով կա րող են ի րա կա նաց վել մի այն այն դեպ քում, երբ 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից յու րա քանչ յու րին ըն ձեռ ված է դա տա կան նիս տին ներ կա 

գտնվե լու հնա րա վո րու թյուն: Այդ իսկ պատ ճա ռով դա տա կան նիս տի ժա մա նա կի և վայ րի 

մա սին գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց տե ղե կաց նե լը դա տա րա նի պար տա կա նու թյունն է, 

ո րի չպահ պա նե լը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 228-րդ հոդ վա ծի 

ի մաս տով հան դի սա նում է դա տա վա րա կան ի րա վուն քի էա կան խախ տում (տե՛ս, օ րի նակ` 

« Հայ կապ» բանկ ՓԲԸ-ի ժա մա նա կա վոր ադ մի  նիստ րա ցիա յի ղե կա վարն ընդ դեմ Շա հեն 

Բա բա յա նի թիվ 2-2128(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.10.2006 

թվա կա նի, Շեն գա վի թի թա ղա պե տա րանն ընդ դեմ Ալ վի նա և Լիա նա Կազ կո նե րի, Ա րամ, 

Ֆ րու նզ և Նա րեկ Մար կոս յան նե րի թիվ 3-2236(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի 21.12.2006 թվա կա նի, Ս վետ լա նա Ժու  լիկյ  անն ընդ դեմ Ա նա հիտ Խա չատր յա նի 

թիվ 3-1689(Ա) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 12.12.2007 թվա կա նի 

ո րո շու մն  ե րը):

Հե տա գա յում վե րա հաս տա տե լով և զար գաց նե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո-

րո շումն  ե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է նաև դիր քո րո շում այն մա սին, որ 

մի նչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված ի րա վա կան նոր մը են թադ րում 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 

մի այն 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: Ընդ 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: Միա ժա մա նակ նույն ո րոշ ման շրջա նակ նե րում ՀՀ վճռա-

բեկ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա է դարձ րել այն դեպ քե րը, երբ դա տա րա նը գոր ծը 

քննել է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձան ցից որ ևէ մե  կի բա ցա կա յու թյամբ: Մաս նա վո րա պես` 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը և 

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և մր-

ցակ ցու թյան դա տա վա րա կան սկզբունք նե րի խախ տում (տե՛ս, օ րի նակ` Վեր գու շ Վար-

դան յանն ընդ դեմ Ե ղիշ Թո րոս յա նի, Ա րա մա յիս Օ հան ջան յա նի և Մի շա Գ րի գոր յա նի 

թիվ 3-19(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.02.2008 թվա կա նի, 

ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան գու յ քի կա ռա վար ման վար չու  թյու նն ընդ դեմ 

« Ռամ զես» ՍՊԸ-ի թիվ ԵՇԴ/0883/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու մն  ե րը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է նաև, որ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա վա րու թյու նը կող մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան հի ման վրա ի րա կա նաց-

նե լու սկզբուն քի էու թյունն այն է, որ դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում կող մե րն օժտ ված 

են ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան մի  ջոց ներ օգ տա գոր ծե-

լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով: Նշ ված սկզբուն քը դրսևոր վում է նաև դա տա րա-

նին և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձանց հաս ցեի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ գոր ծին 

մաս նակ ցող ան ձի կող մի ց ծա նու ցե լով: Ն ման կերպ պաշտ պան վում է ոչ մի այն հաս ցեն 
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փո խած ան ձի ի րա վուն քը, այլև դա տա վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե-

րը, քա նի որ դա տա րա նը, ծա նու ցագ րերն ու ղար կե լով փոխ ված հաս ցեով, ըստ էու թյան, 

ա պա հո վում է գոր ծի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննու թյու նը մի  կող մի ց և դա տա վա րու թյան 

մաս նա կից նե րի` դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու հնա րա վո րու թյու նը մյուս կող մի ց 

(տե՛ս, Լի լիթ Գ ևոր քո վան ընդ դեմ Ս վետ լա նա Մի քա յելյ  ա նի թիվ ԵԷԴ/1730/02/11 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծը 03.07.2014 թվա կա նից ար դեն իսկ գոր ծում է այլ խմբագ րու-

թյամբ` ՎՃ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ նոր կար գա վո րումն  ե-

րով նա խա տես ված փո փո խու թյուն նե րի և լ րա ցումն  ե րի բո վան դա կու թյանն ու ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րին, ինչ պես նաև դրանց նկատ մամբ նախ կի նում ար տա հա յա տած 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի կի րա ռե լիու թյան հար ցին: Այս պես, 03.07.2014 թվա կա նից 

հե տո գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 78-

րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը կրում են զուտ խմբագ րա կան 

բնույթ և, ըստ եր ևույ թին, որ ևէ նոր կա նո նա կար գում չեն նա խա տե սում: Ինչ վե րա բե րում 

է նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ այդ ի րա վա-

նոր մում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում ընդ լայն վել է դա տա կան ծա նուց-

ման ե ղա նակ նե րի շրջա նա կը, ա ռա վել ման րակր կիտ և հս տակ ամ րագ րում են ստա ցել 

դա տա կան ծա նու ցագ րե րը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին հանձ նե լու մի  ջոց նե րը: 

Ներ կա յումս գոր ծող կա նո նա կար գումն  ե րի հա մա ձայն` այդ ե ղա նակ ներն են. 

1) ծա նու ցա գի րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կե լը, ընդ ո րում` հանձն ման մա սին 

ծա նուց մամբ,

2) ծա նու ցա գի րը դա տա վա րու թյան մաս նակ ցին առ ձեռն հանձ նե լը,

3) է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ու ղար կե լը, ո րը, ընդ ո րում, ի րա գոր ծե լի է մի այն նույն 

հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան կե տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար գով:

Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ ցան կա ցած դեպ-

քում դա տա րա նը պետք է կա տա րի դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին դա տա կան նիս-

տի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին ի րա զե կե լուն ուղղ ված ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ և պետք 

է ձեռ նար կի օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված` կոնկ րետ ի րա վի ճա կում հնա րա վոր բո լոր 

ծա նուց ման մի  ջոց նե րը և  ե ղա նակ նե րը: Նոր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի պա րա գա յում ևս, 

ան կախ ծա նուց ման ընտր ված 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 դա տա վա րու թյան հա մա պա տաս խան մաս նա կից նե րի` դա տա-

կան նիս տի մա սին պատ շաճ տե ղե կաց ված լի նե լու փաս տը:

Հետ ևա բար վե րա հաս տա տե լով դա տա կան ծա նու ցումն  ե րի դա տա վա րա կան ինս-

տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք կի րա ռե լի են նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 78-րդ հոդ վա ծի` 03.07.2014 թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած և ներ կա յումս 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի նկատ մամբ:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րի հա մա տեքս տում պետք է մե կ նա բա նել նաև ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծը:

Այս պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 218-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տի հա մա ձայն` բո ղոք բե րած անձն ի րա վունք ու նի ներ կա գտնվե լու վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի նիս տին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` բա ցատ րու թյուն ներ տա լու անհ րա-

ժեշ տու թյան դեպ քում վե րաքն նիչ դա տա րա նի նիս տին կա րող են կանչ վել բո ղոք բե րած 

ան ձը, ինչ 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:

Վ կա յա կոչ ված հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում դա տա կան նիս տին ներ կա գտնվե լու ի րա վունքն ան վե րա պա հո րեն ճա-

նա չել է մի այն բո ղոք բե րող ան ձի առն չու թյամբ, չնա յած, մի ա ժա մա նակ, թե՛ բո ղոք բե րող 

ան ձին, թե՛ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տին կան չե լը (հրա վի րե լը, ծա-
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նու ցե լը) սահ ման վել է որ պես վե րաքն նիչ դա տա րա նի «հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն», 

քա նի որ վեր ջինս այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րում է մի այն հա մա պա տաս խան «անհ-

րա ժեշ տու թյան դեպ քում»:

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում փաս տել, որ դա տա-

կան նիս տե րին ներ կա գտնվե լու, իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան դա տա վա րա կան 

մի  ջոց ներն օգ տա գոր ծե լու ի րա վուն քը (օ րի նակ` դա տա կան կազ մի  մե ջ ընդգրկ ված դա-

տա վո րին ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյան ներ կա յա ցում և  այլն) չի կա րող հա մար վել 

մի այն վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձին պատ կա նող ի րա վունք, այն ի րա վա չա փո րեն և  

ար դա րա ցիո րեն պետք է վե րա պահ վի նաև գոր ծին մաս նա կից հան դի սա ցող մյուս բո լոր 

ան ձանց: Հետ ևա բար, բո լոր դեպ քե րում վե րաքն նիչ դա տա րա նը կրում է գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձանց դա տա կան նիս տե րի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին պատ շաճ ձևով ծա-

նու ցե լու պար տա կա նու թյուն: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` 13.09.2013 թվա կա նին Դա տա րան է մուտ քագր-

վել դի մում, ո րով հայտն վել է, որ սույն գոր ծով պա տաս խա նող Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի 

փաս տա ցի բնա կու թյան հաս ցեն է` Ներ քին Պտղ նի 1-ին փո ղոց, թիվ 24 տուն, և ներ կա-

յաց վել է վեր ջի նիս` դի մու մում նշված հաս ցեով դա տա կան նիս տե րի վե րա բեր յալ ծա նու-

ցե լու խնդրանք, ուս տի նշված դի մումն  ստա նա լուց հե տո Դա տա րա նը դա տա կան նիս-

տե րի ժա մա նա կի և վայ րի մա սին Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին ծա նու ցել է այդ հաս ցեով:

Մինչ դեռ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան տե սե լով 13.09.2013 թվա կա նի դի մու մով` պա-

տաս խա նող նե րից մե  կի փաս տա ցի բնա կու թյան վայ րը դա տա րա նին հայտ նե լու մա սին 

հա ղոր դու մը, դա տա կան նիս տե րի և դա տա վա րա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա-

բեր յալ Հա րու թյուն Պո ղոս յա նին ծա նու ցել է ոչ թե վե րը նշված` փաս տա ցի բնա կու թյան 

վայ րի ( Կո տայ քի մարզ, Ներ քին Պտղ նի 1-ին փո ղոց, թիվ 24 տուն), այլ նրա հաշ վառ ման 

վայ րի հաս ցեով, այն է` քա ղաք Եր ևան, Նալ բանդ յան փո ղոց, թիվ 37/49 տուն: Վե րաքն-

նիչ դա տա րանն իր 08.09.2014 թվա կա նի` « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին», 

29.09.2014 թվա կա նի` « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին» ո րո շումն  ե րը, 

ինչ պես նաև վեճն ըստ էու թյան լու ծող 13.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը Հա րու թյուն Պո-

ղոս յա նին դարձ յալ ու ղար կել է քա ղաք Եր ևան, Նալ բանդ յան փո ղոց, թիվ 37/49 տուն 

հաս ցեով:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նը, չա պա հո վե լով պա տաս խա նող Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի` վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու-

թյան վե րա բեր յալ ի րա պես տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը, խախտ վել է վեր ջի նիս` ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված 

ար դար դա տաքն նու թյան հիմն  ա րար ի րա վուն քը, ինչ պես նաև այդ ի րա վուն քից բխող ու 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով ամ րագր ված մրցակ ցու թյան և կող-

մե  րի ի րա վա հա վա սա րու թյան կար ևո րա գույն սկզբունք նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց Հա րու  թյու ն Պո ղոս յա նին պատ շաճ չծա նու  ցե լու  

տես քով դա տա վա րա կան ի րա վու ն քի խախ տու մ թու յլ տա լու  պայ ման նե րու մ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հնա րա վոր չի հա մա րու մ անդ րա դառ նալ Ժեն յա Պո ղոս յա նի վճռա բեկ բո ղո-

քի հիմ քե րին, ինչ պես նաև Հա րու  թյու ն Պո ղոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քի մյու ս հիմ քին:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը հերք վու մ են վե րոնշ յալ 

պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով:

Այս պի սով, Հա րու թյուն Պո ղոս յա նի վճռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու-

նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը 

Վե րաքն նիչ դա տա րան նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վճռա բեկ բո ղո քը 

են թա կա է բա վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա-

յում դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու-

թյան ներ կա փու լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 13.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1807/02/13

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/1807/02/13 

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Տա վա րաց յան

Դա տա վոր ներ` Ա. Պետ րոս յան

 Գ. Կա րա խան յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյամբ 

մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ 

 

 

 

 

  

  

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի, Ար մե ն 

Ս տամ բոլց յա նի, Նու նե Նա սո յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հով հան նես Մաթ ևոս յա նի վճռա բեկ բո-

ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 05.02.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ 

հայ ցի Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի, Նու նե Նա սո յա նի ընդ-

դեմ «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ), ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող եր րորդ 

անձ 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)` ավ տո մե  քե նա նե րը, բնա կե լի 

տունն ու հո ղա մա սը, դրա մա կան մի  ջոց ներն ար գե լան քից հա նե 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` Մ հեր Ա վե տիս յա նը, Մո նի կա Ք լո յա նը, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նը և 

Նու նե Նա սո յա նը պա հան ջել են « Մեր սե դես Բենց CL500» մակ նի շի 10 ՕՈ 001 պե տա կան 

հա մա րա նի շի, « Գազ 2705-222» մակ նի շի 10 ՐՐ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Զիլ-ՄՄԶ 

554Մ» մակ նի շի 68 00 454 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա նե րը, Ա րա րա տի մար-

զի Վե դի քա ղա քի Թու ման յան 1-ին նրբանց քի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը` 

տնա մե րձ հո ղա մա սով, Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի և 

Նու նե Նա սո յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րը հա նել ար գե լան քից։

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քում յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 16.09.2014 թվա կա-

նի վճռով ավ տո մե  քե նա նե րը, բնա կե լի տունն ու հո ղա մա սը ար գե լան քից հա նե լու պա-
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հանջ նե րի մա սով հայ ցը մե րժ վել է, իսկ դրա մա կան մի  ջոց ներն ար գե լան քից հա նե լու 

պա հան ջի մա սով քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

05.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` Մո-

նի կա Ք լո յա նին և Նու նե Նա սո յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ-

քը և դ րա մա կան մի  ջոց ներն ար գե լան քից հա նե լու պա հանջ նե րի մա սով Դա տա րա նի 

16.09.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գոր ծը նշված ծա վա լով ու ղարկ վել է նույն 

դա տա րան` նոր քննու թյան: 

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի, 

Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի և Նու նե Նա սո յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված-

նե րը, սխալ է կի րա ռել « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

45-րդ հոդ վա ծը, խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 226-րդ, 251-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Մ հեր Ա վե տիս յա նը և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նը Բան-

կի նկատ մամբ « Նոր Տուն» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ստանձ նած պար տա վո րու-

թյուն նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու նպա տա կով գրա վադ րել են ի րենց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող ո րո շա կի գույք: Մ հեր Ա վե տիս յա նը և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նը չեն 

հան դի սա նում գրա վով ա պա հով ված հիմն  ա կան պար տա վո րու թյան պար տա պան ներ, 

հետ ևա բար վեր ջին նե րիս պա տաս խա նատ վու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մի այն ի րենց 

կող մի ց գրա վադր ված գույ քի ար ժե քով: Այդ մա սին է վկա յում նաև այն հան գա ման քը, 

որ չնա յած Բանկն իր հայ ցա յին պա հանջ ներն ուղ ղել է ոչ մի այն Ըն կե րու թյան, այլև Մ հեր 

Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի դեմ, այ դու հան դերձ, Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա-

րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը 06.04.2011 թվա կա նի 

վճռով գու մա րը բռնա գան ձել է մի այն Ըն կե րու թյու նից և բռ նա գան ձու մը տա րա ծել է գրա-

վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա` դրա նով իսկ բա ցա ռե լով Մ հեր Ա վե տիս յա նի և 

Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի` ի րենց պատ կա նող այլ գույ քով Ըն կե րու թյան կող մի ց իր պար տա-

վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու հան գա ման քը:

Ն ման պայ ման նե րում Մ հեր Ա վե տիս յա նը և Ար մե ն Ս տամ բոլց յանն ի րա վունք ու նեին 

դա տա կան կար գով պա հան ջե լու ի րենց` գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող գույ քի վրա 

դրված ար գե լան քի վե րա ցում, քա նի որ չգրա վադր ված գույ քով պա տաս խա նատ վու թյուն 

կրե լու հան գա ման քի բա ցառ ման պայ ման նե րում վեր ջին նե րիս՝ գրա վի ա ռար կա չհան-

դի սա ցող գույ քի վրա դրված ար գե լան քը չվե րաց նե լը հան գեց նում է նրանց սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի խախտ ման:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաս տատ ված հա մա րե լով, որ հար կա դիր կա տա րո ղի կող-

մի ց ար գե լանք է դրվել նաև քա ղա քա ցիա կան գոր ծի մաս նա կից, ինչ պես նաև կա տա րո-

ղա կան վա րույ թի կողմ չհան դի սա ցող Մո նի կա Ք լո յա նի և Նու նե Նա սո յա նի գույ քի վրա, 

գործն այդ մա սով ու ղար կել է նոր քննու թյան, մի նչ դեռ ակն հայտ է, որ գույ քը վեր ջին նե-

րիս պատ կա նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մար վե լու պայ ման նե րում գործն այդ մա սով 

նոր քննու թյան ու ղար կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն առ կա չէ: Դա բա ցատր վում է նրա նով, 

որ սույն գոր ծով չի վի ճարկ վել գույ քը Մո նի կա Ք լո յա նին և Նու նե Նա սո յա նին սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նե լու փաս տը, Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ 

ևս  ար ձա նագ րել է գույ քի պատ կա նե լիու թյու նը վեր ջին նե րիս, իսկ վե րո հիշ յալ փաս տե րի 

հաս տա տումն  ար դեն իսկ բա վա րար էր վճիռն այդ մա սով փո փո խե լու, այլ ոչ թե գոր ծը 

նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:
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 Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 05.02.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն 

ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը՝

1. Ըստ հայ ցի Բան կի ընդ դեմ Ըն կե րու թյան, Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Ար մե ն Ս տամ բոլց-

յա նի` վար կի գու մա րի և տո կոս նե րի բռնա գանձ ման, ժամկ  ե տանց վար կի գու մա րի ու 

ժամկ  ե տանց տո կոս նե րի նկատ մամբ տույ ժե րի հաշ վեգր ման և բռ նա գանձ ման, բռնա-

գան ձու մը գրա վի ա ռար կա յի և  այլ գույ քի վրա տա րա ծե լու պա հանջ նե րի մա սին թիվ 

ԵԿԴ/2769/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 

շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 06.04.2011 

թվա կա նի վճռով հաս տատ վել են հետև յալ հան գա մանք նե րը`

 Ըն կե րու թյան և Բան կի մի ջև 05.09.2006 թվա կա նին կնքվել է թիվ 053 ԱԳ/Վ վար-

կա յին պայ մա նա գի րը:

 Ի ա պա հո վումն  Բան կի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա վո րու թյուն-

նե րի կա տար ման` Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Ըն կե րու թյան և Բան կի մի ջև 13.03.2007 թվա կա-

նին կնքվել են ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի մա սին (հի փո թեք) թիվ 2000/07/166-1 

ԱԳ/ՀԳ, թիվ 2000/07/166-3 ԱԳ/ՀԳ, թիվ 2000/07/166-5 ԱԳ/ՀԳ և թիվ 2000/07/166-6 ԱԳ/

ՀԳ պայ մա նագ րե րը, ո րոն ցով հա մա պա տաս խա նա բար գրա վադր վել են Մ հեր Ա վե տիս-

յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ հա մայն-

քի Ծե րե թե լի (Ար տա շիս յան) փո ղո ցի 73-րդ շեն քի թիվ 19 բնա կա րա նը, Եր ևան քա ղա քի 

Ա րաբ կիր հա մայն քի Այ գե ձո րի թիվ 56 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը և  ավ տոտ նա կը, 

Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ հա մայն քի Չե խո վի թիվ 48-50 հաս ցեում գտնվող 109,67քմ 

մա կե րե սով տա րած քը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կո տայ քի մար զի Չա րեն ցա վան 

քա ղա քի Ե սա յան փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող շենք-շի նու թյու նը:

Ի ա պա հո վումն  Բան կի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի 

կա տար ման` Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի, Ըն կե րու թյան և Բան կի մի ջև 13.03.2007 թվա կա նին 

կնքվել է ան շարժ գույ քի հա ջոր դող գրա վի մա սին (հի փո թեք) թիվ 2000/07/166-4 ԱԳ/

ՀԳ պայ մա նա գի րը, ո րով գրա վադր վել է Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով պատ կա նող`Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի հա մայն քի Այ վա զովս կու թիվ 14 հաս-

ցեում գտնվող ձա վա րե ղե նի ար տադ րա մասն իր օ ժան դակ շի նու թյուն նե րով: 

Ըն կե րու թյու նը վար կա յին պայ մա նագ րի, այդ պայ մա նագ րի թիվ 1 և թիվ 2 լրա ցու ցիչ 

հա մա ձայ նագ րե րի, 14.02.2007 թվա կա նին կնքված թիվ 2000/07/166 գլխա վոր վար կա յին 

պայ մա նագ րի, դրա հի ման վրա կնքված բան կա յին փո խա ռու թյան թիվ 2000/07/166/100 

պայ մա նագ րի հի ման վրա ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րել է ոչ պատ շաճ 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 69-83):

2. Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

վճռով Բան կի հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն. վճռվել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 

Բան կի բռնա գան ձել 4.744.033 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` գանձ ման պա հի 

փո խար ժե քով, ո րից 3.189.858 ԱՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ  ե տանց հիմն  ա կան պարտ քի 

գու մար, 198.011 ԱՄՆ դո լա րը` որ պես տո կոս նե րի գու մար, 1.306.973 ԱՄՆ դո լա րը` որ-

պես ժամկ  ե տանց հիմն  ա կան պարտ քի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար, 49.192 

ԱՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ  ե տանց տո կոս նե րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար` 

բռնա գան ձու մը տա րա ծե լով գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա: Գոր ծի 

վա րույ թը՝ բռնա գան ձու մը պա տաս խա նող նե րին պատ կա նող այլ գույ քի վրա տա րա ծե լու 

պա հան ջի մա սով, կարճ վել է` դա տա րա նի քննու թյա նը են թա կա չլի նե լու պատ ճա ռա բա-

նու թյամբ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 69-83):

3. Թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծի քննու թյան շրջա նակ նե րում Եր ևա նի 

Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 
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29.12.2010 թվա կա նի՝ « Հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» ո րոշ մամբ Բան կի 

մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է. հայ ցագ նի` 4.744.033 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա-

մի  չա փով ար գե լանք է դրվել Ըն կե րու թյա նը, Մ հեր Ա վե տիս յա նին, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վրա: Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ 

ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով 29.12.2010 թվա կա նի՝ « Հայ ցի ա պա հով-

ման մի  ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյա նը, Մ հեր Ա վե տիս յա նին, Ար մե ն 

Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վրա դրված ար գե լան-

քը պահ պան վել է մի նչև վճռի կա տա րու մը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13, 69-83):

4. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 24.01.2012 թվա-

կա նի՝ « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ար գե լանք 

է դրվել Մ հեր Ա վե տիս յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող`Եր ևան քա ղա քի 

Շեն գա վիթ հա մայն քի Ծե րե թե լի (Ար տա շիս յան) փո ղո ցի 73-րդ շեն քի թիվ 19 բնա կա րա-

նի, Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Այ գե ձո րի թիվ 56 հաս ցեում գտնվող բնա կե-

լի տան, Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ հա մայն քի Չե խո վի թիվ 48/50 հաս ցեում գտնվող 

տա րած քի, « Մեր սե դես Բենց CL500» մակ նի շի 10 ՕՈ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Գազ 

2705-222» մակ նի շի 10 ՐՐ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Զիլ-ՄՄԶ 554Մ» մակ նի շի 68 00 

454 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա նե րի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):

5. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 24.01.2012 թվա-

կա նի՝ « Կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու մա սին» ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ար գե լանք է 

դրվել Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևան քա ղա-

քի Է րե բու նի հա մայն քի Այ վա զովս կու թիվ 14 հաս ցեում գտնվող ձա վա րե ղե նի ար տադ-

րա մա սի և դ րա օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի, Ա րա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի Թու ման յան 

1-ին նրբանց քի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան, « Դայլ մե ր- Բենց» մակ նի շի 61 

ԼՏ 849 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վրա, ինչ պես նաև ար գե լանք է դրվել Ար մե ն 

Ս տամ բոլց յա նի կնո ջը` Նու նե Նա սո յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` 

Եր ևան քա ղա քի Բաղյ  ան թիվ 10 հաս ցեի առևտ րի սրա հի և «BMW 3181» մակ նի շի 10 ԼՕ 

550 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14):

6. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 20.01.2011 թվա-

կա նի՝ « Պար տա պա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րոշ ման 

հա մա ձայն` Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 կա տա րո ղա կան թեր-

թի հի ման վրա ար գե լանք է դրվել Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 16): 

7. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 20.01.2011 թվա-

կա նի՝ « Պար տա պա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րոշ ման 

հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 կա տա րո ղա կան թեր-

թի հի ման վրա ար գե լանք է դրվել Մ հեր Ա վե տիս յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 17):

8. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 20.01.2011 թվա-

կա նի՝ « Պար տա պա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րոշ ման 

հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 կա տա րո ղա կան թեր-

թի հի ման վրա ար գե լանք է դրվել Մո նի կա Ք լո յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 18):
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9. Ծա ռա յու թյան Եր ևան քա ղա քի Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի հայ ցե րով 

բռնա գան ձումն  ե րի բաժ նի ա վագ հար կա դիր կա տա րող Ս. Վար դան յա նի 16.03.2011 թվա-

կա նի « Պար տա պա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րոշ ման 

հա մա ձայն՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ2769/02/10 կա տա րո ղա կան թեր-

թի հի ման վրա ար գե լանք է դրվել Նու նե Նա սո յա նի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 19):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 

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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` կի րառ ված ար գե լան-

քի վե րաց ման վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միա ժա մա-

նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը պայ մա նա վոր ված է նաև 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` ստո րա դաս 

դա տա րան նե րի կող մի ց ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման 

հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 

և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-

րով: 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անդ րա դառ նու մ է հետև յալ 

հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից ար գե լան քը պետք է պահ պան-

վի ամ բողջ ծա վա լով, այն պա րա գա յու մ, երբ օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած վճռով հայ ցը բա-

վա րար վել է մաս նա կիո րեն և վճռ վել է բռնա գան ձու  մը տա րա ծել մի այն կոնկ րետ գու յ քի 

վրա:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք։

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար-

տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն-

չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

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), քննե լով Խա չատր յան ներն ընդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծը, 

01.03.2010 թվա կա նի վճռում նշել է. « Դա տա րա նը կրկնում է, որ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը 

պաշտ պա նում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ կապ-

ված հայց հա րու ցե լու յու րա քանչ յու րի ի րա վուն քը: Այդ պի սով, այն նե րա ռում է «դա տա-

րան դի մե  լու ի րա վունք»-ը, ո րի աս պեկտ նե րից մե  կը հան դի սա նում է դա տա րա նի մատ-

չե լիու թյան ի րա վուն քը, այ սինքն` դա տա րա նում քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վա րույթ 

հա րու ցե լու ի րա վուն քը: Մինչ դեռ այդ ի րա վուն քը կլի ներ ա նի րա կան, ե թե Պայ մա նա վոր-
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վող Պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տար, որ վերջ նա կան, պար տա դիր դա-

տա կան ո րո շումն  ե րը մն ան չկա տար ված` ի վն աս մի  կող մի : Ա նըն դու նե լի կլի ներ, ե թե 

6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը ման րա մասն նկա րագ րեր կող մե  րին տրված դա տա վա րա կան 

ե րաշ խիք նե րը (ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին դա տա վա րու թյուն և գոր ծե րի քննու թյան 

ա նընդ հա տու թյան սկզբունք)՝ ա ռանց դա տա կան ո րո շումն  ե րի կա տար ման ե րաշ խիք-

նե րի: Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի մե կ նա բա նու մը մի այն դա տա րա նի մատ չե լիու թյան 

և դա տա վա րու թյուն նե րի անց կաց ման ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում, հա վա նա բար, կա-

ռա ջաց ներ մի  ի րա վի ճակ, որն ան հա մա տե ղե լի կլի ներ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան 

սկզբուն քի հետ, ո րը Պայ մա նա վոր վող Պե տու թյուն նե րը Կոն վեն ցիան վա վե րաց նե լիս 

պար տա վոր վել են հար գել: Ցան կա ցած դա տա րա նի կող մի ց ըն դուն ված դա տա կան ո րոշ-

ման կա տա րու մը Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով պետք է դիտ վի որ պես «դա-

տա վա րու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս (տե՛ս, նաև Բու ր դովն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գործով 

Եվրոպական դատարանի 04.09.2002 թվականի վճիռը, կետ 34)»:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա-

վուն քը կվե րած վի տե սա կան, եր ևա կա յա կան, ա նի րա կան ի րա վուն քի, ե թե Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գը թույլ տա, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րը մն ան ան կա տար: Ցան կա ցած ի րա վա կան պե տու թյուն պար տա վոր 

է ե րաշ խա վո րել ոչ թե տե սա կան, եր ևա կա յա կան կամ ա նի րա կան ի րա վունք ներ և  ա զա-

տու թյուն ներ, այլ գործ նա կա նում հնա րա վոր և  արդ յու նա վետ ի րա վունք ներ և  ա զա տու-

թյուն ներ: Այ սինքն` ի րա վա կան պե տու թյան և  ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբունք նե րը 

են թադ րում են դա տա վա րու թյան և դա տա կան ակ տի կա տար ման փու լե րի ան քակ տե-

լիու թյու նը, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցի ա պա հով ման դա տա-

վա րա կան ինս տի տու տի և դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար մա նը վե րա բե րող 

ցան կա ցած ի րա վա կան նորմ պետք է մե կ նա բան վի և կի րառ վի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 

և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված` ան ձի վե րը նշված հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի լույ սի 

ներ քո:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը պար տա դիր է բո լոր պե տա կան մար մի ն նե րի, 

տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, ի րա վա-

բա նա կան ան ձանց և քա ղա քա ցի նե րի հա մար ու են թա կա է կա տար ման Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա րա նը, գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի մի ջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ նու-

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 անհ նա րին դարձ նել կամ դժվա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 

կամ հան գեց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կի վատ թա րաց մա նը: Հայ ցի 

ա պա հո վու մը թույ լատր վում 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 98-րդ հոդ վա ծում օ րենս դիրն 

ամ րագ րել է հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից է պա տաս-

խա նո ղին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե-

լանք դնե լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ հայ ցը մե ր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե-

րը պահ պան վում են մի նչև վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լը: Հայ ցը բա վա րա րե լու մա-

սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պան վում են մի նչև 

վճռի կա տա րու մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ հայ ցի ա պա հո վումն  օ րենսդ րու թյամբ նա խա-

տես ված՝ ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան կար ևոր ե րաշ խիք նե րից մե կն է: Այն 

ուղղ ված է ան ձանց խախտ ված գույ քա յին ի րա վունք նե րի ի րա կան ու ամ բողջ ծա վա լով 

վե րա կանգ նե լուն: Հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի նշա նա կու թյու նը կա յա նում է նրա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

322

նում, որ դրա նով պաշտ պան վում են հայց վո րի օ րի նա կան շա հերն այն դեպ քե րից, երբ 

պա տաս խա նո ղը կա րող է գոր ծել ան բա րե խիղճ, կամ երբ այդ պի սի մի  ջոց նե րը չկի րա-

ռելն անհ նա րին կա րող է դարձ նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է հայ ցի ա պա-

հով ման դա տա վա րա կան ինս տի տու տի սահ ման ման օ րենսդ րա կան նպա տա կին: Մաս-

նա վո րա պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծից հետ ևում է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցի կի րառ ման 

անհ րա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա նում է այն դեպ քում, երբ նման մի  ջոց չձեռ նար կե լը կա րող 

է անհ նա րին դարձ նել կամ դժվա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը կամ կա րող է 

վատ թա րաց նել վե ճի ա ռար կա գույ քի վի ճա կը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե-

տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ս պան դար յա նի հար կա յին տես չու  թյու նն ընդ դեմ «Ալ նես 

Քոնսթ րաքշն» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3511/05/10 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.04.2011 

թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ինս տի տու տը կոչ ված է դա տա-

րա նի կող մի ց նա խա պես ձեռ նարկ վող ո րո շա կի մի  ջոց նե րով հնա րա վոր բա ցա սա կան 

հետ ևանք նե րից պաշտ պա նել ու հայց վո րի (ա պա գա հնա րա վոր պա հան ջա տի րոջ) ի րա-

վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը: Հաշ վի առ նե լով հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան 

ինս տի տու տի նպա տա կը` օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ հայ ցը բա վա րա րե լու մա սին վճիռ 

կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պան վում են մի նչև վճռի կա-

տա րու մը, ին չը դա տա կան ակ տի կա տար ման կար ևո րա գույն ե րաշ խիք է, իսկ հայ ցը 

մե ր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում` մի նչև վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լը: 

Օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով հայ ցի ա պա հով ման դա տա վա րա կան ինս-

տի տու տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հստակ սահ մա նել է, որ հայ ցի ա պա հով ման մի -

ջոց ձեռ նար կե լու, հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու, ինչ պես նաև հայ ցի ա պա հով ման մե կ 

մի  ջո ցը մե կ այլ մի  ջո ցով փո խա րի նե լու կամ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցը ձևա փո խե լու 

լիա զո րու թյամբ օժտ ված է բա ցա ռա պես դա տա րա նը, որն իր այդ լիա զո րու թյունն ի րա-

կա նաց նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լով:

Ի րա վա կան պե տու թյան սահ մանդ րա կան սկզբուն քի և  ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան 

ե րաշ խա վոր ման նպա տա կով օ րենս դիրն ամ րագ րել է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան մար մի ն նե րի, տե ղա կան ինք նա կա-

ռա վար ման մար մի ն նե րի, դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա-

կան ան ձանց հա մար և  են թա կա են կա տար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ 

տա րած քում՝ մի ա ժա մա նակ սահ մա նե լով դա տա կան ակ տե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու 

պայ ման նե րը և կար գը, նշե լով, որ դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մը դա տա-

կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան խնդիրն է, ո րը դա տա կան ակ տե րի 

հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյունն ի րա կա նաց նում է հա րուց ված կա տա րո ղա կան 

վա րույ թի շրջա նակ նե րում` դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող պաշ-

տո նա տար ան ձանց կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 

ի րա կա նաց նե լու մի  ջո ցով (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա դա տու  թյան 

նա խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող ծա ռա յու  թյան, 

եր րորդ անձ Ի զա բել լա Վանլյ  ա նի թիվ ՎԴ/2127/05/11 գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Վե րա հաս տա տե լով հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի և  օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րի կա տար ման վե րա բեր յալ վե րը ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րը՝ 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև հետև յա լը.

Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ֆի-

զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ ու նի իր գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք։ Ոչ 

ո քի չի կա րե լի զրկել նրա գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու թյան և  այն պայ ման նե-

րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք-

նե րով։

Նա խորդ դրույթ նե րը, այ նո ւա մե  նայ նիվ, չեն խո չըն դո տում պե տու թյան՝ այն պի սի 
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օ րենք ներ կի րա ռե լու ի րա վուն քին, ո րոնք նա անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդ հա նուր շա հե-

րին հա մա պա տաս խան, սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու կամ հար կե րի կամ մյուս գան ձումն  ե րի կամ տու գանք նե րի վճա րումն  

ա պա հո վե լու հա մար։

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 

1-ին հոդ վա ծին, իր բազ մա թիվ ո րո շումն  ե րում նշել է, որ այն բաղ կա ցած է 3 ա ռան ձին 

կա նոն նե րից, ո րի ա ռա ջին կա նո նը ձևա կեր պում է գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն-

քը, երկ րոր դը վե րա բե րում է գույ քի առգ րավ ման հար ցե րին և  այդ առն չու թյամբ հստակ 

պայ ման ներ է սահ մա նում, իսկ եր րորդ կա նոնն ըն դու նում է, որ պե տու թյուն նե րը, ի թիվս 

այլ ի րա վա սու թյուն նե րի, ի րա վունք ու նեն, ընդ հա նուր շա հից ել նե լով, վե րահս կել գույ-

քի օգ տա գոր ծու մը` այդ օ րենք նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում (տե՛ս, 

օ րի նակ, Ս պոր րոն գը և Լոն րոդն ընդ դեմ Շ վե դիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 

23.09.1982 թվա կա նի վճի ռը, կետ 61)։

Գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տու թյու նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել, ե թե`

1. նա խա տես ված է օ րեն քով

2. բխում է հան րա յին շա հից

3. անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում:

Ա ռա ջին պայ մա նը են թադ րում է հա մա պա տաս խան օ րեն քի առ կա յու թյուն, ո րը նա-

խա տե սում է սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման սահ մա նա փա կումն  ե րը։ Այն մի ա ժա մա-

նակ պետք է բա վա րա րի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյամբ և Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ նե-

րով սահ ման ված պա հանջ նե րը (տե՛ս, Ջեյմ սը և  այ լոք ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու  թյան 

գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 1986 թվա կա նի փետր վա րի 21-ի վճի ռը, կետ 67)։

Երկ րորդ պայ մա նը սահ մա նում է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման 

մի  ջամ տու թյու նը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան-

րա յին շա հից (տե՛ս, Հու  նաս տա նի նախ կին թա գա վո րը և  այ լոք ընդ դեմ Հու  նաս տա նի գոր-

ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 2000 թվա կա նի նո յեմ բե րի 23-ի վճի ռը, կետ 83)։

Եր րորդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի  ջամ տու թյու նը 

պետք է անհ րա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում և  ուղղ ված լի նի 

ի րա վա չափ նպա տա կի հաս նե լուն։ Անհ րա ժեշտ է բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյուն 

ստեղ ծել հան րու թյան շա հից բխող պա հանջ մունք նե րի և  ան հա տի ի րա վունք նե րի մի ջև։ 

Ն ման բա րեն պաստ հա վա սա րակշ ռու թյա նը հնա րա վոր չէ հաս նել այն դեպ քե րում, երբ 

գույ քի սե փա կա նա տե րը ստիպ ված է «ան հա տա կան և չա փա զանց մե ծ ան հար մա րու-

թյուն ներ» կրել։ Կոն վեն ցիա յի խախ տում սկզբուն քո րեն տե ղի չի ու նե նա, ե թե առ կա է 

կոն վեն ցիոն ի րա վուն քին ա վե լի քիչ սահ մա նա փա կող մի  ջոց քան այն, որն ընտր վել է 

ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու հա մար, սա կայն եր կու մի  ջոց ներն էլ դուրս չեն պե տու-

թյան հա յե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի շրջա նա կից։ Պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի 

շրջա նակ նե րը կախ ված են գոր ծի հան գա մանք նե րից, Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված 

ի րա վուն քի տե սա կից, մի  ջամ տու թյան արդ յուն քում հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա-

կի բնույ թից, ինչ պես նաև մի  ջամ տու թյան ծա վալ նե րից (տե՛ս, Ս կոլ լոն ընդ դեմ Ի տա լիա յի 

գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.09.1995 թվա կա նի վճի ռը, կետ 32, Բե յե լերն ընդ դեմ 

Ի տա լիա յի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 05.01.2000 թվա կա նի վճի ռը, կետ 98, Իս մայ-

լովն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 06.11.2008 թվա կա նի վճի ռը, 

կետ 28): 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի 

կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը պե տու թյան կող մի ց 

մի  ջամ տու թյուն է մաս նա վոր ան ձի սե փա կա նու թյա նը, այլ կերպ ա սած՝ սե փա կա նու թյան 

օգ տա գործ ման նկատ մամբ պե տու թյան վե րահս կո ղու թյան դրսևո րում է: Ընդ ո րում, Եվ-

րո պա կան դա տա րա նի սահ մա նած չա փո րո շիչ նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով որ-

պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց՝ պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի կամ դրա մա կան 

մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լու ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին՝ Վճ-

ռա բեկ դա տա րանն փաս տում է հետև յա լը.
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ա) մի  ջամ տու  թյան օ րի նա կա նու  թյան վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նը,  գոր ծին  մաս նակ ցող ան ձի մի ջ նոր դու թյամբ կամ իր նա խա ձեռ նու-

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 անհ նա րին դարձ նել կամ դժվա րաց նել դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 

կամ հան գեց նել վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ քի վի ճա կի վատ թա րաց մա նը: Հայ ցի 

ա պա հո վու մը թույ լատր վում 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 98-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

են թա կե տի հա մա ձայն՝ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րից է պա տաս խա նո ղին պատ կա-

նող գույ քի կամ դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 101-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ հայ ցը մե ր ժե լու մա սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե-

րը պահ պան վում են մի նչև վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լը: Հայ ցը բա վա րա րե լու մա-

սին վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց նե րը պահ պան վում են մի նչև 

վճռի կա տա րու մը:

Այս պի սով՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված է որ-

պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց պա տաս խա նո ղի գույ քի և դ րա մա կան մի  ջոց նե րի վրա 

ար գե լանք դնե լը, ո րը պահ պան վում է մի նչև վճռի կա տա րու մը: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ պե տու թյան կող մի ց ան ձի սե փա կա նու թյա նը մի  ջամ տու թյու նը 

տվյ ալ դեպ քում նա խա տես ված է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ, ո րի կի րա ռու մը բա-

վա կա նա չափ կան խա տե սե լի է: 

բ) ընդ հա նու ր շա հե րի առ կա յու  թյան վե րա բեր յալ

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ որ պես ի րա վա կան պե տու թյուն՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ու նի պար տա վո րու թյուն ե րաշ խա վո րել ի րա վուն քի 

գե րա կա յու թյու նը, ո րի բաղ կա ցու ցիչ մաս է հան դի սա նում օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը:

Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հայ ցի ա պա հով-

ման մի  ջոց նե րի կի րա ռու մը, այդ թվում՝ պա տաս խա նո ղի գույ քի կամ դրա մա կան մի  ջոց-

նե րի վրա ար գե լանք դնելն այն դա տա վա րա կան մի  ջոց ներն են, ո րոնք ե րաշ խա վո րում 

են դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը, հետ ևա բար պա տաս խա նող նե րի գույ քի կամ դրա-

մա կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լանք դնե լը հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա կան պե տու-

թյու նում ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն ա պա հո վե լու ընդ հա նուր շա հին: Այլ կերպ ա սած՝ 

որ պես ի րա վա կան պե տու թյուն, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լու ի րա վուն քի գե րա-

կա յու թյու նը, հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցը մի տ ված է պաշտ պա նել հայց վո րի օ րի նա կան 

շա հերն այն դեպ քե րից, երբ պա տաս խա նո ղը կա րող է գոր ծել ան բա րե խիղճ կամ երբ 

այդ պի սի մի  ջոց նե րը չկի րա ռելն անհ նա րին կա րող է դարձ նել դա տա կան ակ տի կա տա-

րու մը, արդ յուն քում՝ այն մի տ ված է ա պա հո վե լու ան ձի «դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը»:

գ) ընդ հա նու ր շա հե րի և  ան ձի հիմն  ա րար ի րա վու նք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ ռու  թյան 

վե րա բեր յալ.

Ընդ հա նուր շա հե րի և մաս նա վոր ան ձի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա սա-

րակշ ռու թյունն ա պա հով վում է մի  ջամ տու թյան հա մա չա փու թյամբ: Հա մա չա փու թյան 

սկզբուն քի ա ռանց քա յին կար ևո րու թյունն այն է, որ դրա կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն 

է տա լիս գնա հա տել պե տու թյան մի  ջամ տու թյան ըն թաց քում կի րառ վող մի  ջոց նե րի գոր-

ծադր մամբ նպա տա կին հաս նե լու հնա րա վո րու թյու նը և թույ լատ րե լիու թյու նը: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի գնա հատ մամբ հա մա չա փու թյան սկզբուն քը կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու, որ-

պես զի այս կամ այն հան գա մանք նե րում հա մար ժե քու թյուն ա պա հով վի կի րառ վող մի -

ջոց նե րի և դ րանց կի րառ մամբ հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև՝ հա մար ժեք ար ձա գան-

քե լով որ ևէ ի րա վի ճա կի: Ըստ այդմ, հա մա չա փու թյան սկզբուն քը բաղ կա ցած է ե րեք 

տար րե րից՝ պի տա նիու  թյու ն, անհ րա ժեշ տու  թյու ն և չա փա վո րու  թյու ն: Այ սինքն՝ գոր ծադր-

վող մի  ջոց նե րը պետք է լի նեն պի տա նի, անհ րա ժեշտ և չա փա վոր:

Հա մա չա փու թյան սկզբուն քի այն պա հան ջը, հա մա ձայն ո րի՝ հե տապնդ վող նպա-
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տա կին հաս նե լու հա մար գոր ծադր վող մի  ջոց նե րը պետք է լի նեն պի տա նի, նշա նա կում 

է, որ իր հա յե ցո ղու թյա նը վե րա պահ ված մի  ջոց նե րից պե տու թյու նը պետք է ընտ րի այն 

մի  ջո ցը, ո րով կա րող է հաս նել այդ նպա տա կին: Ե թե պի տա նի մի  ջոց նե րը մե  կից ա վե լի 

են, ա պա դրան ցից պետք է ընտր վի տվյ ալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ա ռա վել անհ-

րա ժեշ տը, իսկ պի տա նի և  անհ րա ժեշտ մի  ջոց նե րից՝ այն մի  ջո ցը, ո րը, ա ռա վել նվազ 

ձևով մի  ջամ տե լով ան ձի ի րա վունք նե րին, այ դու հան դերձ, թույլ է տա լիս ա ռա վե լա գույնս 

հաս նել հե տապնդ վող նպա տա կին: Չա փա վո րու թյու նը են թադ րում է, որ անհ րա ժեշտ և 

պի տա նի մի  ջո ցը մի և նույն ժա մա նակ պետք է ա պա հո վի ող ջա մի տ հա վա սա րակշ ռու-

թյուն ձեռ նարկ վող մի  ջամ տու թյան և հե տապնդ վող նպա տա կի մի ջև:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի պա րա գա-

յում ընդ հա նուր շա հե րի և մաս նա վոր ան ձի հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա սա-

րակշ ռու թյան պահ պան ման հար ցի պար զու մը յու րա քանչ յուր դեպ քում հարկ է ի րա կա-

նաց նել՝ հաշ վի առ նե լով ա պա հով ման են թա կա հայ ցի տե սա կը և  ա ռար կան, հայ ցա գի նը, 

ձեռ նարկ ված հայ ցի ա պա հով ման ե ղա նա կը: Մաս նա վո րա պես` որ քա նո±վ  է պի տա նի և  

անհ րա ժեշտ տվյ ալ հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցի կի րա ռու մը նմա նա տիպ հայ ցա պա հանջ-

նե րով, առ կա է արդ յոք ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն հայ ցագ նի և ձեռ նարկ ված հայ ցի 

ա պա հով ման ծա վա լի մի ջև և  այլն: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Բան կի և Ըն կե րու թյան մի ջև կնքվել է վար կա յին 

պայ մա նա գիր և  ի ա պա հո վումն  Բան կի նկատ մամբ Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա վո-

րու թյուն նե րի կա տար ման՝ գրա վադր վել է Մ հեր Ա վե տիս յա նին սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քով պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ հա մայն քի Ծե րե թե լի (Ար տա շիս յան) 

փո ղո ցի 73-րդ շեն քի թիվ 19 բնա կա րա նը, Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Այ գե ձո-

րի թիվ 56 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը և  ավ տոտ նա կը, Եր ևան քա ղա քի Շեն գա-

վիթ հա մայն քի Չե խո վի թիվ 48-50 հաս ցեում գտնվող 109,67քմ մա կե րե սով տա րած քը, 

ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Կո տայ քի մար զի Չա րեն ցա վան քա ղա քի 

Ե սա յան փո ղո ցի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող շենք-շի նու թյու նը և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի հա մայն քի Այ վա-

զովս կու թիվ 14 հաս ցեում գտնվող ձա վա րե ղե նի ար տադ րա մա սը՝ իր օ ժան դակ շի նու-

թյուն նե րով:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի « Հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» 

ո րոշ մամբ Բան կի մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է. հայ ցագ նի` 4.744.033 ԱՄՆ դո լա րին 

հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  չա փով ար գե լանք է դրվել Ըն կե րու թյա նը, Մ հեր Ա վե տիս յա նին, 

Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վրա:

Ծա ռա յու թյան կող մի ց, ի կա տա րումն  Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան 

շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 29.12.2010 թվա կա նի « Հայ ցի ա պա-

հով ման մի  ջոց ձեռ նար կե լու մա սին» ո րոշ ման, ար գե լանք է դրվել՝

- Մ հեր Ա վե տիս յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող` Եր ևան քա ղա քի 

Շեն գա վիթ հա մայն քի Ծե րե թե լի (Ար տա շիս յան) փո ղո ցի 73-րդ շեն քի թիվ 19 բնա կա րա-

նի (գրա վի ա ռար կա), Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր հա մայն քի Այ գե ձո րի թիվ 56 հաս ցեում 

գտնվող բնա կե լի տան (գրա վի ա ռար կա), Եր ևան քա ղա քի Շեն գա վիթ հա մայն քի Չե խո-

վի թիվ 48/50 հաս ցեում գտնվող տա րած քի (գրա վի ա ռար կա), « Մեր սե դես Բենց CL500» 

մակ նի շի 10 ՕՈ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Գազ 2705-222» մակ նի շի 10 ՐՐ 001 պե-

տա կան հա մա րա նի շի, « Զիլ-ՄՄԶ 554Մ» մակ նի շի 68 00 454 պե տա կան հա մա րա նի շի 

ավ տո մե  քե նա նե րի վրա, 

- Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող՝ Եր ևան քա-

ղա քի Է րե բու նի հա մայն քի Այ վա զովս կու թիվ 14 հաս ցեում գտնվող ձա վա րե ղե նի ար-

տադ րա մա սի և դ րա օ ժան դակ շի նու թյուն նե րի (գրա վի ա ռար կա), Ա րա րա տի մար զի 

Վե դի քա ղա քի Թու ման յան 1-ին նրբանց քի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան, 

« Դայլ մե ր- Բենց» մակ նի շի 61 ԼՏ 849 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վրա, 

- Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի կնո ջը` Նու նե Նա սո յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 
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պատ կա նող՝ Եր ևան քա ղա քի Բաղյ  ան թիվ 10 հաս ցեի առևտ րի սրա հի և «BMW 3181» 

մակ նի շի 10 ԼՕ 550 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վրա, 

- Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի, Նու նե Նա սո յա նի և Մո նի կա Ք լո յա նի 

դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա: 

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

վճռով Բան կի հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն: Վճռ վել է Ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 

Բան կի բռնա գան ձել 4.744.033 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրամ` գանձ ման պա հի 

փո խար ժե քով, ո րից 3.189.858 ԱՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ  ե տանց հիմն  ա կան պարտ քի 

գու մար, 198.011 ԱՄՆ դո լա րը` որ պես տո կոս նե րի գու մար, 1.306.973 ԱՄՆ դո լա րը` որ-

պես ժամկ  ե տանց հիմն  ա կան պարտ քի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար, 49.192 

ԱՄՆ դո լա րը` որ պես ժամկ  ե տանց տո կոս նե րի նկատ մամբ հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար` 

բռնա գան ձու մը տա րա ծե լով գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա: Միա-

ժա մա նակ վճռում նշվել է, որ հայ ցագ նի` 4.744.033 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ՀՀ դրա մի  

չա փով Ըն կե րու թյա նը, Մ հեր Ա վե տիս յա նին, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նին սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վրա դրված ար գե լան քը պետք է պահ պա նել մի նչև վճռի 

կա տա րու մը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Մ հեր Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի հայ ցը՝ ավ-

տո մե  քե նա նե րը, բնա կե լի տունն ու հո ղա մասն ար գե լան քից հա նե լու պա հանջ նե րի մա-

սով, մե ր ժել է՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ առ կա չէ գույ քի պատ կա նե լիու թյան վե րա բեր յալ 

վեճ, բա ցա կա յում են այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րը և կա օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած վճիռ, ո րի ի րա վա կան հետ ևանքն է դրա կա տա րե լիու թյու նը, իսկ Մո նի կա Ք լո-

յա նի և Նու նե Նա սո յա նի գույքն ար գե լան քից հա նե լու պա հան ջի մա սով գոր ծի վա րույ թը 

կար ճել է այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վի ճարկ վում են հար կա դիր կա տա րո ղի գոր-

ծո ղու թյուն նե րը, ին չը են թա կա չէ ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նում քննու թյան:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, փաս տե լով, որ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար-

չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ 

ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով Մ հեր Ա վե տիս յա նը և Ար մե ն Ս տամ-

բոլց յա նը Բան կի և Ըն կե րու թյան մի ջև կնքված վար կա յին պայ մա նագ րի կողմ չեն հան-

դի սա նում, և Ըն կե րու թյան կող մի ց նշված պայ մա նագ րի խախտ ման հա մար պա տաս-

խա նատ վու թյուն են կրում մի այն ի րենց կող մի ց գրա վադր ված գույ քի սահ ման նե րում, 

այ դու հան դերձ, Դա տա րա նի վճի ռը՝ ավ տո մե  քե նա նե րը, բնա կե լի տունն ու հո ղա մասն 

ար գե լան քից հա նե լու պա հանջ նե րի մա սով հայ ցը մե ր ժե լու մա սով, օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

է թո ղել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 գոր ծի շրջա նակ նե րում դա տա րա-

նի կող մի ց կի րառ ված հայ ցի ա պա հով ման մի  ջո ցի մա սին ո րոշ մամբ չի ա ռանձ նաց վել 

գրա վադր ված գույ քը բո ղոք բե րած ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 

այլ գույ քից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ Մո նի կա Ք լո յա նին և Նու նե Նա սո յա-

նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի և դ րա մա կան մի  ջոց նե րի մա սով 

Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նել է՝ հիմ քում դնե լով այն հան գա ման քը, որ Մո նի կա Ք լո յա նի 

և Նու նե Նա սո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի և դ րա մա կան մի -

ջոց նե րի ա ռու մով կա պատ կա նե լիու թյան վեճ, և գոր ծը վեր ջին նե րիս մա սով են թա կա է 

նոր քննու թյան:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա-

ծի վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան դա տա րա նի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի նախ կի նում կա-

յաց րած ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով 

ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րին, գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև-

յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա-

կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ 

ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռի եզ րա փա կիչ մա սի բո լոր պար բե րու-

թյուն ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են մե կ փոխ կա պակց ված հա մակ ցու թյուն, որ պի սի 
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պայ ման նե րում որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց կի րառ ված ար գե լանքն էլ Մ հեր Ա վե-

տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի մա սով մի նչև վճռի կա տա րու մը պետք է պահ պան վեր 

մի այն գրա վադր ված գույ քի մա սով՝ նկա տի ու նե նա լով, որ նշված վճռով բռնա գան ձու-

մը տա րած վել է մի այն գրա վադր ված գույ քի վրա: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նման դիր քո-

րո շու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հայ ցի ա պա հով ման ինս տի տու տի 

նպա տա կը վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տար ման ե րաշ խա վո րումն  է, այլ ոչ թե լրա-

ցու ցիչ` վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա տա րու մը չե րաշ խա վո րող գույ քա յին ի րա վունք-

նե րի սահ մա նա փա կու մը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի ու սումն  ա սի րու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով 

բռնա գան ձու մը տա րած վել է մի այն գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա, 

ար գե լան քը շա րու նակ վել է պահ պան վել ոչ մի այն Մ հեր Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ-

բոլց յա նի գրա վի ա ռար կա չհան դի սա ցող գույ քի վրա, այլև այլ ան ձանց՝ Մո նի կա 

Ք լո յա նի և Նու նե Նա սո յա նի գույ քի վրա, ո րոնք չեն հան դի սա նում պա տաս խա նող թիվ 

ԵԿԴ/2769/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով, ա վե լին` պար տա պան ներ չեն Բան կի, Ըն կե-

րու թյան, Մ հեր Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի մի ջև կնքված պայ մա նագ րե րից 

ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րում է, որ օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած դա տա կան ակ տը են թա կա է պար տա դիր կա տար ման այն ծա վա լով, ո րը ո րոշ-

ված է տվյ ալ դա տա կան ակ տով: Մաս նա վո րա պես, ե թե սույն գոր ծով վճռում հստակ 

նշվել է, որ բռնա գան ձու մը պետք է տա րա ծել Մ հեր Ա վե տիս յա նին և Ար մե ն Ս տամ բոլց-

յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող 

գույ քի վրա, ա պա, բնա կա նա բար, օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը Մ հեր 

Ա վե տիս յա նի և Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի մա սով են թա կա է կա տար ման մի այն գրա վադր-

ված գույ քի սահ ման նե րում, ուս տի հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց հան դի սա ցող ար գե լան-

քը` որ պես օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի կա տար ման ե րաշ խիք, են թա կա 

է պահ պան ման վճռում նշված գրա վի ա ռար կա ներ հան դի սա ցող գույ քի վրա: 

Այ սինքն՝ ան ձի սե փա կա նու թյա նը մի  ջամ տու թյու նը (ար գե լան քի պահ պա նու մը) 

տվյ ալ դեպ քում հե տապնդ վող նպա տա կին (դա տա կան ակ տի կա տար մա նը) կա րող է 

հա մա չափ գնա հատ վել մի այն Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե-

րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.04.2011 թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տում նշված ՝ գրա վի ա ռար կա ներ հան դի-

սա ցող գույ քի մա սով, իսկ գրա վադր ված գույ քից բա ցի այլ գույ քի և/ կամ դրա մա-

կան մի  ջոց նե րի վրա ար գե լան քի պահ պա նու մը չի կա րող դի տարկ վել որ պես «դա տա-

վա րու թյան» բաղ կա ցու ցիչ մաս կազ մող՝ դա տա րա նի կող մի ց ըն դուն ված դա տա կան 

ո րոշ ման կա տար ման ե րաշ խիք, քա նի որ չի բխում դա տա կան ակ տի բո վան դա կու-

թյու նից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ մի նչև Եր ևա նի Կենտ րոն 

և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 06.04.2011 

թվա կա նի թիվ ԵԿԴ/2769/02/10 օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի կա տա րու մը 

սույն գոր ծով հայց վոր նե րի՝ գրա վադր ված գույ քից բա ցի այլ գույ քի և/ կամ դրա մա կան մի -

ջոց նե րի վրա ար գե լան քի պահ պա նու մը չի բխում ընդ հա նուր շա հե րի և  ան ձի հիմն  ա րար 

ի րա վունք նե րի մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան ման սկզբուն քից՝ ան հար կի սահ մա-

նա փա կե լով նշված գույ քա յին մի ա վոր նե րի սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 
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կե տի 4-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո-

խե լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե-

րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-

գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա-

վա րար ված հայ ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն, իսկ 3-րդ կե տի հա մա ձայն` 

վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա տա կան ծախ սե րը գոր ծին 

մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա նոն նե րին հա մա պա տաս-

խան:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ հայց վոր նե րը հայ ցա դի մու մի  հա մար վճա րել են 4.000 ՀՀ 

դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12), վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 10.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 5) և վճ ռա բեկ բո ղո քի հա մար` 20.000 ՀՀ դրամ, այ սինքն` 34.000 ՀՀ դրա մի  

չա փով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել բո ղոք բե րած ան ձանց դա տա-

կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ հայց վոր նե րի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 

գու մա րը՝ 34.000 ՀՀ դրա մի  չա փով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, են թա կա է հա տուց ման Բան կի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 05.02.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել. ար գե լան-

քից հա նել « Մեր սե դես Բենց CL500» մակ նի շի 10 ՕՈ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Գազ 

2705-222» մակ նի շի 10 ՐՐ 001 պե տա կան հա մա րա նի շի, « Զիլ-ՄՄԶ 554Մ» մակ նի շի 68 
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OO 454 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա նե րը, Ա րա րա տի մար զի Վե դի քա ղա քի 

Թու ման յան 1-ին նրբանց քի թիվ 2 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը` տնա մե րձ հո ղա-

մա սով, Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Ար մե ն Ս տամ բոլց յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի և Նու նե Նա սո յա նի 

դրա մա կան մի  ջոց նե րը:

2. «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ից հօ գուտ Մ հեր Ա վե տիս յա նի, Մո նի կա Ք լո յա նի, Ար մե ն Ս տամ-

բոլց յա նի, Նու նե Նա սո յա նի բռնա գան ձել 4.000 ՀՀ դրամ` որ պես հայ ցա դի մու մի  հա մար 

նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ 

բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար, ինչ պես նաև 20.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0170/02/14

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԱՐԱԴ/0170/02/14

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ն. Բար սեղյ  ան

Դա տա վոր ներ`  Ս. Մի քա յելյ  ան

 Ա. Պետ րոս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 
 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նի ներ կա յա-

ցու ցիչ Աստ ղիկ Պա պիկյ  ա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 19.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նի 

ընդ դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի` ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե-

լու պա հան ջի մա սին, և  ըստ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ 

Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նի` 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,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը

Դի մե  լով դա տա րան` Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նը պա հան ջել է փաս տա ցի 

տի րա պետ ման հիմ քով ի րեն ճա նա չել Մե լիք Միր զո յա նի 05.04.1996 թվա կա նի կտա կով 

Ա րա րատ Միր զո յա նին կտակ ված ժա ռան գա կան գույ քի` Ա պա րան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 

45 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը պա հան-

ջել է Ա պա րան քա ղա քի Մաշ տո ցի թիվ 45 հաս ցեում գտնվող գույ քի 1/2 մա սի նկատ մամբ 

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Մ. 

Մար գար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 12.05.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է, 

իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը` մե րժ վել:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

19.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա-
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վա րար վել է` Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է 

նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նի 

ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա-

տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն-

ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 207-րդ, 210-րդ, 

213-րդ և 214-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 25.08.2014 թվա կա նին Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի վե-

րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լով, ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ բո ղո քի ներ կա-

յաց ման ժամկ  ե տը բաց է թողն վել և չի ներ կա յաց վել մի ջ նոր դու թյուն` վե րաքն նիչ բո ղոք 

ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր-

յալ, ին չի արդ յուն քում թույլ է տվել դա տա վա րա կան նոր մի  խախ տում: Միա ժա մա նակ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հաս կա նա լի կեր պով գտել է, որ Սու սան նա Միհ րա նի Միր-

զո յա նի կող մի ց վե րաց վել են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

նշված թե րու թյուն նե րը, մի նչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

թե րու թյուն ներ նշված չեն ե ղել, դրանք շտկե լու ու բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար 

որ ևէ ժամկ  ետ սահ ման ված չի ե ղել:

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 53-րդ, 130-րդ և 132-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լիս հան գել է սխալ եզ րա-

կա ցու թյան` պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նը չի պար զել, թե Մե լիք Միր զո յա նի մահ-

վա նից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում արդ յոք որ ևէ մե  կը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ-

քով ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ան շարժ գույ քի` Ա րա րատ Միր զո յա նին կտակ ված 

մա սի ժա ռան գու թյու նը, որ պի սի եզ րա հան գումն  ան հիմն  է այն պարզ պատ ճա ռով, որ 

սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հիմն  ա վոր վել է, որ Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո-

յա նը փաս տա ցի տի րա պետ ման ե ղա նա կով ըն դու նել է իր հո րը` Ա րա րատ Միր զո յա նին, 

կտակ ված ժա ռան գու թյու նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան չի են-

թար կել գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ին չի արդ յուն քում Դա տա րա նի վճիռն ամ բողջ 

ծա վա լով բե կա նել է այն հիմն  ա վոր մամբ, որ հայ ցի լու ծու մի ց է հետ ևում հա կընդ դեմ հայ-

ցի լու ծու մը, ին չը, սա կայն, ա նըն դու նե լի է, քա նի որ գոր ծում առ կա ծան րակ շիռ ա պա-

ցույց նե րի հիմ քով ակն հայտ է, որ հա կընդ դեմ հայ ցը, ան կախ սկզբնա կան հայ ցով գոր ծի 

ել քից, են թա կա է մե րժ ման` ակն հայտ ան հիմն  լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 19.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 12.05.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը`

1) Սույն գոր ծով Դա տա րա նը վճիռ է կա յաց րել 12.05.2014 թվա կա նին, ո րի դեմ Սու-

սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել 10.06.2014 թվա կա նին 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 101-107, 123).
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2) Վե րաքն նիչ բո ղո քին կցվել է 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր-

րա գիր (հա տոր 1-ին, գ.թ. 121).

3) ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին-

գար յան, դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռատ յան, Ա. Պետ րոս յան) « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-

նե լու մա սին» 19.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճռի դեմ 

Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է, և սահ ման վել է 

երկ շա բաթ յա ժամկ  ետ` վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և 

բո ղո քը կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 125).

4) Ըստ փոս տա յին ա ռաք ման ծրա րի վրա առ կա նշման` Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո-

յա նը 10.07.2014 թվա կա նին ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան է ներ կա յաց րել 

մի ջ նոր դու թյուն, ո րով խնդրել է պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը հե տաձ-

գել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 148-149). 

5) ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Կ. Չի լին-

գար յան, դա տա վոր ներ` Ա. Խա ռատ յան, Ա. Պետ րոս յան) « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-

նե լու մա սին» 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճռի դեմ 

Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը կրկին վե րա դարձ վել է (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 150).

6) Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը 12.08.2014 թվա կա նին փոս տա յին ա ռաք մամբ 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նին ներ կա յաց ված դի մու մի ն կցել է 16.000 ՀՀ 

դրամ պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2-3/1).

7) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.08.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 

թվա կա նի վճռի դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի «վե րաքն նիչ բո ղոքն» ըն դուն վել է 

վա րույթ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 4).

8) Սույն գոր ծում առ կա չէ 12.08.2014 թվա կա նի դի մու մի ն և դ րան կից պե տա կան 

տուր քի վճար ման ան դոր րագ րին Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի կող մի ց ներ կա յաց-

ված վե րաքն նիչ բո ղոք, ինչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով նա խա-

տես ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 207-րդ, 

210-րդ և 213-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 

սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա-

րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-

մի ց կրկին ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու  դեպ քու մ կա րող է արդ յո՞ք 

ի րա վա չափ հա մար վել բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց վերս տին ներ կա յաց ված «վե րաքն նիչ 

բո ղո քի» վա րու յթ ըն դու  նու մն  այն պա րա գա յու մ, երբ բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց չի ներ կա-

յաց վել ոչ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու  հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տի բաղ թո ղու -

մը հար գե լի հա մա րե լու  վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու  թյու ն, ոչ էլ ա ռա վել ևս` վե րաքն նիչ բո ղոք:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում քննե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե-

րում` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ա) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ 

կե տե րի հա մա ձայն` վճռա բեկ դա տա րանն իր ի րա վա սու թյան սահ մա նում վե րա նա յում է 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը և վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա նայ ման արդ յուն քում կա յաց-

ված ո րո շումն  ե րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րա նա յում է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-
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նե լու, վե րաքն նիչ վա րույ թը կար ճե լու և կա սեց նե լու, ինչ պես նաև դա տա կան տու գանք 

կի րա ռե լու վե րա բեր յալ վե րաքն նիչ դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 223-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը և վե րաքն նիչ դա տա-

րան բո ղո քարկ ված մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի կա պակ ցու թյամբ վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի ըն դու նած ո րո շումն  ե րը բո ղո քար կե 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 229-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տի դեմ վճռա բեկ բո ղոք կա րող է բեր վել մի այն oրեն-

քով նա խա տես ված դեպ քե րում: Մի ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տը կա րող է բո ղո քարկ վել այն 

ստա նա լու պա հից տասն հին գօր յա ժամկ  ե տում, ե թե նույն օ րենսգր քով կամ այլ օ րեն քով 

այլ ժամկ  ետ սահ ման ված չէ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 

վե րը նշված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ ՀՀ Սահ մա-

նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց-

ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը, ո րի նպա տակն ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ 

ի րա կա նաց ման ա պա հո վումն  է: Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով նա խա տե սել է մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ան մի  ջա կան 

և հե տաձգ ված կար գեր: Ան մի  ջա կան բո ղո քարկ ման են են թա կա այն մի  ջանկյ  ալ դա տա-

կան ակ տե րը, ո րոնց չբո ղո քարկ ման արդ յուն քում օբ յեկ տիվ ար գելք ներ են ա ռա ջա նում 

գոր ծի հե տա գա քննու թյան հա մար, իսկ դրանց բո ղո քարկ ման անհ նա րի նու թյու նը դա-

տա կան ակ տի կա յաց ման չար դա րաց ված ձգձգումն  ե րի և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի 

խախտ ման է հան գեց նում, ո րոնց հե տա գա դա տա կան պաշտ պա նու թյունն ա պա գա-

յում չի կա րող ա պա հով վել կամ չի կա րող հան գեց նել արդ յու նա վետ վե րա կանգն ման: 

Օ րենս դի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 222-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 

3-րդ կե տե րով սահ ման ված մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի հա մար սահ մա նել է ան մի -

ջա կան բո ղո քարկ ման կարգ: Իսկ նշված դրույթ նե րով չնա խա տես ված մն ա ցած բո լոր 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի հա մար օ րենս դի րը սահ մա նել է «հե տաձգ ված բո ղո-

քարկ ման» կարգ, այն է` բո ղո քար կում գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի 

բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում (տե´ս, Ան ժե լա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ Նի կալ Շահ վերդ յա-

նի թիվ ԱՐԱԴ2/0169/02/11 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րը ներ կա յաց ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում բո ղոք բե րող ան ձը «հե տաձգ ված բո ղո քարկ ման» 

կար գով վի ճար կում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու 

ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյունն ու ի րա վա չա փու թյու նը, ին չը գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման 

շրջա նակ նե րում է:

բ) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք 

ու նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ 

մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում գոր ծում են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի, վե րաքն նիչ 

դա տա րան նե րը և վճ ռա բեկ դա տա րա նը, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` նաև 

մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներ:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ-
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վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-

կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիա յի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րով ամ րագր-

ված է ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ո րի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից 

մե  կը դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինս տի տուտն 

ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով 

գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով 

իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տու թյու նում սահ ման-

ված է դա տա կան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ, ո րը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գա-

յին աս տի ճա նա կար գու թյան հի ման վրա, ին չը են թադ րում է վե րա դաս դա տա կան ատ յա-

նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա կան ատ յա նի բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի 

վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ քա ղա քա-

ցիա կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից ներն ի րենց բո ղո քարկ ման ի րա վունքն ի րաց նում են 

վե րա դաս ատ յան ներ` ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րան և ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րան բո ղոք ներ կա յաց նե լու մի  ջո ցով: Վե րա դաս (տվյ ալ դեպ քում` վե րաքն նիչ) բո ղո-

քար կու մը ոչ մի այն խախտ ված և վի ճարկ վող ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան և վե րա-

կանգն ման մի  ջոց է, այլև դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայտ մանն ու վե րաց մանն ուղղ ված 

ո րո շա կի կա ռու ցա կարգ է, որն ա պա հո վում է ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ո լոր-

տում օ րի նա կա նու թյու նը:

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ դա տա կան ակ տը վե-

րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը չի կա րող հա մար վել բա ցար ձակ ի րա-

վունք, այն կա րող է անհ րա ժեշ տա բար են թարկ վել ող ջա մի տ և  ի րա վա չափ սահ մա նա-

փա կումն  ե րի, այդ ի րա վուն քի ի րա ցումն  օբ յեկ տի վո րեն ու նի ո րո շա կի սահ ման ներ և 

շր ջա նակ ներ: Այս պես,

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են նույն օ րենսգր քով կամ այլ 

օ րենք նե րով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում: 

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` ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա-

կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի մե ջ են մտնում հրա պա րակ ման պա հից մե կ ա մի ս 

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 207-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր-

վել մի նչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե 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` նույն հոդ վա ծով նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րից հե տո բեր ված վե րաքն նիչ 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 

ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն, և  այն բա վա-

րար վել է դա տա րա նի կող մի ց:

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 րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո-

քը բեր վել է սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո և մի ջ նոր դու թյուն չի պա րու-

նա կում բաց թո ղած ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման մի ջ նոր դու թյու նը չի 

բա վա րա րել դա տա րա նը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ անդ-

րա դար ձել է վե րը նշված հոդ ված նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը և, մաս նա վո րա պես, 

ար ձա նագ րել է, որ օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տից հե տո բեր ված վե րաքն նիչ 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 ժամկ  ե-
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տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն, և  այն բա վա րար վել է 

դա տա րա նի կող մի ց: Միա ժա մա նակ անդ րա դառ նա լով վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ժամ-

կետ նե րը բաց թող նե լու կամ բաց թո ղած ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու մի ջ նոր դու թյու-

նը մե ր ժե լու դեպ քում օ րենսդ րի նա խա տե սած ո րո շա կի ի րա վա կան հետ ևանք նե րի վրա 

հաս նե լուն` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ 

վե րաքն նիչ բո ղո քը բո լոր դեպ քե րում վե րա դարձ վում է, ե թե այն բեր վել է սահ ման ված 

ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո և մի ջ նոր դու թյուն չի պա րու նա կում բաց թո ղած ժամկ  ե տը 

վե րա կանգ նե լու մա սին, կամ նման մի ջ նոր դու թյու նը չի բա վա րա րել դա տա րա նը (տե´ս, 

օ րի նակ, Վար դան Պո ղոս յանն ընդ դեմ Տիգ րան Ար շակյ  ա նի թիվ ԵՇԴ/0021/02/12 քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Մինչև 03.07.2014 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ-

վում է գրա վոր, ո րում պետք է նշվեն դա տա րա նի ան վա նու մը, ո րին հաս ցեագր վում է 

բո ղո քը, բո ղոք բե րող ան ձի և գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ա նուն նե րը (ան վա նումն  ե րը), 

դա տա րա նի ան վա նու մը, ո րի կա յաց րած վճռի դեմ բեր վում է բո ղո քը, գոր ծի հա մա րը և 

վճ ռի կա յաց ման տա րին, ա մի  սը, ամ սա թի վը, նշում նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան 

ի րա վուն քի նոր մի  այն խախտ ման մա սին, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, վե րաքն նիչ բո-

ղո քում նշված նյու թա կան կամ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախտ ման, ինչ-

պես նաև գոր ծի ել քի վրա դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ հիմն  ա վո րումն  ե րը կամ նոր 

եր ևան ե կած կամ նոր հան գա մանք նե րի հետ ևան քով գոր ծի վե րա նայ ման հիմ քե րը, բո-

ղոք բե րող ան ձի պա հան ջը, բո ղո քին կցվող փաս տաթղ թե րի ցան կը:

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 կցվում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա-

տա կան ակտ 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, երբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի 

վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո-

րու թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կցվում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բեր-

յալ մի ջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել 

նույն օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա-

մա ձայն` վե րաքն նիչ դա տա րա նը, նույն օ րենսգր քի 144-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ-

ման ված կար գով, գոր ծը ստա նա լու օր վա նից հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, կա յաց նում է 

ո րո շում վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին: Ո րոշ ման մե ջ նշվում են բո ղո քում 

թույլ տրված բո լոր ա ռեր ևույթ խախ տումն  ե րը: Ն ման ո րոշ ման դեպ քում բո ղոք բե րող 

ան ձին պատ շաճ ձևով ու ղարկ վում է մի այն վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա տես ված հիմ քով վե րաքն նիչ 

բո ղո քը վե րա դարձ նե լուց հե տո բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րաց վե լու 

և  ո րո շումն  ստա նա լուց հե տո` երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տում, կրկին ներ կա յաց վե լու 

դեպ քում բո ղո քը հա մար վում է դա տա րա նում ըն դուն ված: Բո ղո քը կրկին ներ կա-

յաց վե լու դեպ քում խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու հա մար նոր ժամկ  ետ չի տրվում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 214-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում բո ղոք 

բե րե լու վերջ նա ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա յաց նում է վե-

րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը դա տա կան ակ տը վե րա նա յում է մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և պայ ման նե րով վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց-
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նե լու դեպ քում և  այն պա րա գա յում, երբ չեն պահ պան վել վե րաքն նիչ բո ղո քին օ րեն քով 

ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը, վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա դարձ նում է վե րաքն նիչ բո ղո-

քը: Այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րա բե րում են 

բո ղո քի ձևին և բո վան դա կու թյա նը, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նը երկ շա բաթ յա ժամկ  ետ 

է տրա մադ րում դրանք վե րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար, իսկ մն ա ցած բո լոր 

դեպ քե րում ար ձա նագր ված խախ տու մը շտկե լու հա մար ժամկ  ետ չի տրա մադր վում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րը նշված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը (վե րաքն նիչ 

բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու, վե րա դարձ նե լու մա սին ո րո շումն  եր կա յաց նե լը) ան մի  ջա-

կա նո րեն կապ ված է վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յու թյան հետ: Ընդ ո րում, օ րենս դի րը վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում 

կա յաց նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վո րել է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ-

քե րի բա ցա կա յու թյան հետ: Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում դա տա կան ակ տի վե րա նա յում կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յու թյան դեպ քում (տե´ս, 

Ան ժե լա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ Նի կալ Շահ վերդ յա նի թիվ ԱՐԱԴ2/0169/02/11 քա ղա քա ցիա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ըստ այդմ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան են թար կե լով վե րը 

շա րադր ված ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րը, փաս տե լով, որ ցան կա ցած դա տա վա րա-

կան գոր ծո ղու թյուն կա րող է կա տար վել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում, ինչ պես նաև հաշ վի առ նե լով այն 

հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը կա րող է կա յաց նել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ բա ցա կա յում են վե-

րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու հիմ քե րը, գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կա յաց վում է վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին 

ո րո շում, ո րում վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու հա մար 

ժամկ  ետ չի սահ ման վում և ն ման պայ ման նե րում կրկին ներ կա յաց վում է վե րաքն նիչ բո-

ղոք, ա պա վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նե լիու թյան 

հար ցը պետք է ո րոշ վի կոնկ րետ դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով 

նա խա տես ված ժամկ  ետ նե րի հաշ վառ մամբ:

Այս պի սով, ան ձը հնա րա վո րու թյուն ու նի վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու օ րեն քով 

սահ ման ված ժամկ  ե տում, ո րին կա րող է հա վել վել նաև վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 

բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին ո րոշ մամբ տրա մադր վող երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տը (բո ղո-

քի ձևի և բո վան դա կու թյան կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագր ված թե րու թյուն նե րը շտկե լու 

հա մար): Հետ ևա բար այդ ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո վերս տին ներ կա յաց ված բո ղո քը 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց կա րող է վա րույթ ըն դուն վել մի այն այն դեպ քում, երբ 

բո ղո քին կից ներ կա յաց վել է բաց թողն ված ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին մի ջ նոր-

դու թյուն և  այն բա վա րար վել է վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճի ռը հրա պա րակ վել է 12.05.2014 թվա կա նին, ո րի դեմ 

Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել 10.06.2014 թվա կա-

նին` բո ղո քին կցե լով 4.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր: ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» 

19.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճռի դեմ Սու սան նա 

Միհ րա նի Միր զո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է, և սահ ման վել է երկ շա բաթ յա 

ժամկ  ետ` վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տրված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և բո ղո քը կրկին 

ներ կա յաց նե լու հա մար: Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը 10.07.2014 թվա կա նին ներ կա-

յաց րել է մի ջ նոր դու թյուն, ո րով խնդրել է պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը 

հե տաձ գել: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րանն իր` « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե-

րա դարձ նե լու մա սին» 18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի 

վճռի դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը կրկին վե րա դարձ րել է: 
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Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը 12.08.2014 թվա կա նին փոս տա յին ա ռաք մամբ ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նին ներ կա յաց ված դի մու մի ն կցել է 16.000 ՀՀ դրամ 

պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գիր: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.08.2014 թվա կա-

նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճռի դեմ Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա-

նի վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ: Սույն գոր ծում առ կա չէ 12.08.2014 թվա կա նի 

դի մու մի ն և դ րան կից պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րագ րին Սու սան նա Միհ րա նի 

Միր զո յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոք, ինչ պես նաև վե րաքն նիչ բո ղոք բե-

րե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու վե րա-

բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա լով 

սույն գոր ծի դա տա վա րա կան փաս տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յանն իր 12.06.2014 թվա կա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը ՀՀ վե-

րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մի ց վե րա դարձ նե լուց հե տո չի օգտ վել ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 19.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման-

ված երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տում բո ղո քում առ կա թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու հնա-

րա վո րու թյու նից և կր կին ներ կա յաց րել է թե րու թյուն նե րով բո ղոք, ո րը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի կող մի ց վե րա դարձ վել է` ա ռանց նոր ժամկ  ե տի տրա-

մադր ման: Հետ ևա բար Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նը, Դա տա րա նի 12.05.2014 թվա-

կա նի վճռի դեմ վերս տին «վե րաքն նիչ բո ղո քը» ներ կա յաց նե լով 12.08.2014 թվա կա նին, 

բաց է թո ղել վճռի բո ղո քարկ ման հա մար օ րեն քով նա խա տես ված մե  կամս յա ժամկ  ե տը` 

չներ կա յաց նե լով դրա բաց թողն ման պատ ճառ նե րը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բեր յալ 

մի ջ նոր դու թյուն: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Սու սան նա Միհ-

րա նի Միր զո յա նի կող մի ց 12.08.2014 թվա կա նին ներ կա յաց ված դի մու մի ն և դ րան կից 

պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րագ րի հետ մի ա սին վե րաքն նիչ բո ղոք բեր ված 

չլի նե լու պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վե րաքն նիչ վա րույ թի հա րու-

ցու մը և վե րաքն նիչ բո ղո քը քննու թյան ըն դու նելն ի րա կա նաց վել է ա ռանց դրա հա-

մար օ րեն քով նա խա տես ված հիմ քի, այ սինքն` ա ռանց վե րաքն նիչ բո ղո քի առ կա յու թյան, 

քա նի որ դի մու մը և պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի հիմ քով որ պես վե րաքն նիչ բո ղոք դի-

տարկ վել չեն կա րող:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա-

րանն ի րա վա սու չէր հա րու ցե լու գոր ծի վե րաքն նիչ վա րույթ և վե րա նա յե լու Դա տա րա նի 

12.05.2014 թվա կա նի վճիռն ինչ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի, այն պես էլ վե րաքն նիչ բո ղոք բե-

րե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը հար գե լի 

հա մա րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում:

2) Ինչ վե րա բե րու մ է վճռա բեկ բո ղո քի մյու ս հիմ քին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը դրան չի անդ րա դառ նու մ, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թու յլ տրված և 

սու յն ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված դա տա վա րա կան ի րա վու ն քի նոր մե  րի նման ե ղա նա կով 

խախտ ման պայ ման նե րու մ այն չի կա րող լի նել քննու  թյան ա ռար կա:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի ա ռա ջին հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված` ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի-

նա կան ուժ տա լու` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա-

մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե-

ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 
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դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-

ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, 

հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի 

խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս 

դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ-

յու նա վե տու թյան շա հե րից:

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, այդ թվում 

նաև` սույն գոր ծով Դա տա րա նի վճռի դեմ օ րեն քով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե-

րում վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց ված չլի նե լու հան գա ման քը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ Սու սան նա Ա րա րա տի Միր զո յա նի 

վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, գտնում է, որ վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ-

ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.03.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մա րը` 40.000 ՀՀ դրա մը, ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հօ գուտ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նից:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա-

րա նի 19.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ-

հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 12.05.2014 թվա կա նի վճռին:

2. Սու սան նա Միհ րա նի Միր զո յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա-

գան ձել 40.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ 

դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե-

տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ. 

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱԴԴ/0199/02/11      

Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ս. Մի քա յելյ  ան

Դա տա վոր ներ՝ Ն. Տա վա րաց յան

 Տ. Նա զար յան

 

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

   Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Հայր և  որ դի Ա դամ յան ներ» ՍՊԸ-ի (այ սու-

հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Գա յա նե Սարգս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 17.07.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ՝ ըստ հայ ցի Ըն կե րու-

թյան ընդ դեմ « Հին գե րորդ Աստղ» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն), եր րորդ ան-

ձինք «Ա նե լիք բանկ» ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Բանկ) և «Եր դիկ» ՍՊԸ-ի` պայ մա նագ րից բխող 

պար տա վո րու թյուն նե րը պատ շաճ կա տա րած ճա նա չե լու, գու մա րի բռնա գանձ ման կամ 

պարտ քը չմա րե լու դեպ քում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

ճա նաչ ման պա հանջ նե րի մա սին, և  ըստ Կազ մա կեր պու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ 

Ըն կե րու թյան` գու մա րի բռնա գանձ ման 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է պատ շաճ կա տար ված ճա նա չել 

15.06.2006 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րից բխող իր պար տա վո րու թյուն նե րը, Կազ-

մա կեր պու թյու նից հօ գուտ ի րեն բռնա գան ձել 407.509.216 ՀՀ դրամ` բռնա գան ձու մը տա-

րա ծե լով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Կազ մա կեր պու թյա նը պատ կա նող շար ժա կան 

և  ան շարժ գույ քի՝ Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան շեն քի 

վրա, ինչ պես նաև 407.509.216 ՀՀ դրա մի  նկատ մամբ 17.02.2011 թվա կա նից մի նչև գու-

մա րի փաս տա ցի վճար ման օ րը հաշ վար կել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 411-րդ հոդ-

վա ծով նա խա տես ված տո կոս նե րը, իսկ գու մա րի բռնա գանձ ման անհ նա րի նու թյան կամ 

պարտ քը չմա րե լու դեպ քում` 15.06.2006 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րով նա խա տես-

ված պար տա վո րու թյուն նե րի չկա տար ման հետ ևան քով 407.509.216 ՀՀ դրա մի  դի մաց 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

340

Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան շեն քից 2,716քմ մա կե րե սի 

նկատ մամբ ճա նա չել իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե-

րու թյու նից հօ գուտ ի րեն բռնա գան ձել 475.880.093 ՀՀ դրամ՝ որ պես թե րի, չկա տար ված, 

ինչ պես նաև հա վե լագ րումն  ե րով կա տար ված աշ խա տանք նե րի գու մար:

Եր ևա նի Ա ջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Սմ բատ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 25.04.2013 թվա-

կա նի վճռով հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել են մաս նա կիո րեն` վճռվել է Կազ-

մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գան ձել 223.533.793 ՀՀ դրամ չվճա րած 

պարտ քը և բռ նա գան ձու մը տա րա ծել Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 հաս ցեի 

բազ մաբ նա կա րան շեն քի Կազ մա կեր պու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա-

նող ոչ բնա կե լի 1-ին հար կի թիվ 62տ/ծ-ի 207,5քմ, ոչ բնա կե լի 2-րդ հար կի թիվ 64տ/ծ-ի 

340,2քմ, 169քմ թիվ 3 բնա կա րա նի, 134,2քմ թիվ 5 բնա կա րա նի, 169,3քմ թիվ 8 բնա կա րա-

նի, 83,77քմ թիվ 11 բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 38 բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 43 բնա կա-

րա նի, 133,0քմ թիվ 50 բնա կա րա նի, 132,5քմ թիվ 55 բնա կա րա նի վրա, Ըն կե րու թյու նից 

հօ գուտ Կազ մա կեր պու թյան բռնա գան ձել 12.804.833 ՀՀ դրամ` որ պես թե րի կա տար ված 

աշ խա տանք նե րի վե րա կանգն ման գու մար, Ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա-

գան ձել 3.679.508,46 ՀՀ դրամ, իսկ Կազ մա կեր պու թյու նից՝ 4.470.675,86 ՀՀ դրամ՝ որ պես 

պե տա կան տուր քի գու մար: Հայ ցը և հա կընդ դեմ հայ ցը՝ մն ա ցած մա սե րով, մե րժ վել են:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի ( Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Թու-

ման յան, դա տա վոր ներ` Լ. Գ րի գոր յան, Գ. Մա տին յան) 03.07.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ 

Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, իսկ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը 

բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն. ո րոշ վել է` Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճի ռը՝ հա-

կընդ դեմ հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լու և բռ նա գանձ ված պե տա կան տուր քի մա սե րով, 

բե կա նել և փո փո խել, այն է՝ «« Հին գե րորդ աստղ» ՍՊԸ-ի հա կընդ դեմ հայցն ընդ դեմ 

« Հայր և  որ դի Ա դամ յան ներ» ՍՊԸ-ի` գու մա րի բռա գանձ ման պա հան ջի մա սին, ամ բող-

ջու թյամբ մե ր ժել: « Հին գե րորդ աստղ» ՍՊԸ-ից հօ գուտ պե տա կան բյու ջեի բռնա գան ձել 

9.266.322 ՀՀ դրամ` որ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի պե տա կան տուր քի գու մար: 

Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճի ռը` մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ»:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 28.08.2013 թվա-

կա նի ո րո շումն  ե րով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.07.2013 թվա կա նի 

ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան վճռա բեկ բո ղոք նե րը վե րա դարձ վել են: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

17.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց` Տիգ րան, Դա-

վիթ Դա վո յան նե րի և Կա րի նե Տո նո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա տա րա նի 

25.04.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան ներ են ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա-

ցու ցիչ Տիգ րան Մու րադ յա նը և գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք Կա րի նե Տո նո յա նը 

և Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե-

րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը¸ ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծը, «Ս նան կու  թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին, 39-րդ, 46-րդ 

հոդ ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 53-րդ հոդ վա ծը, 219-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 5-րդ  են թա կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում կա յաց նե լիս բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ չի 

հե տա զո տել գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը և  ան հիմն  կեր պով ամ բող ջու թյամբ 

բե կա նել է Դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճի ռը։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րը 

խախտ ված հա մա րե լու դեպ քում վճի ռը կա րող էր բե կա նել մի այն Եր ևա նի Կո մի  տա սի 

պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան շեն քի 83,77քմ մա կե րե սով թիվ 11 բնա կա րա-

նի մա սով, քա նի որ վճի ռը մն ա ցած մա սով չի շո շա փում նշված ան ձանց ի րա վունք նե րը: 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաշ վի չառ նե լով, որ սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան 

պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի պատ շաճ չկա տար ման հետ ևան քով գու-

մա րի բռնա գանձ ման պա հանջն է, և մն  ա ցած գույ քե րի մա սով բո ղոք բե րած ան ձանց 

գույ քա յին ի րա վունք նե րը չեն շո շափ վում, դա տա կան ակ տը բե կա նել է ամ բող ջու թյամբ: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ վե րաքն նիչ բո-

ղո քը Դա տա րան է ներ կա յաց վել Կազ մա կեր պու թյա նը սնանկ ճա նա չե լու վե րա բեր յալ 

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.12.2013 թվա կա նի 

թիվ ԱՐԱԴ/0043/04/13 վճիռն ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո: Ն ման պայ ման նե րում հարց է 

ա ռա ջա նում. արդ յո՞ք Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կա րող էր վա րույթ ըն դու նել վե րաքն նիչ 

բո ղոքն այն դեպ քում, երբ վի ճե լի գույ քը չէր կա րող սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դառ-

նալ բռնա գանձ ման ա ռար կա։ Ա ռա վել ևս վ ճիռն ամ բող ջու թյամբ բե կա նե լիս Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նը չի հիմն  ա վո րել, թե գու մա րի բռնա գանձ ման և բռ նա գան ձու մը մյուս գույ քե-

րի վրա տա րա ծե լու մա սով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց որ ի րա վունք ներն են 

խախտ վել։

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սնանկ ճա նաչ ված պա տաս-

խա նողն իր պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է ի րեն պատ կա նող 

գույ քով: Ս նան կու թյան վա րույ թի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա-

կար գա վո րու մը են թադ րում է այն պի սի կա ռու ցա կարգ, որն ա պա հո վում է բո լոր պար-

տա տե րե րի պա հանջ նե րի հա մա չափ բա վա րա րու մը, և պար տա պա նի գույ քա յին ի րա-

վունք նե րի սահ մա նա փակ մանն ուղղ ված՝ ան գամ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան 

ակ տե րը դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան մար մի ն նե րի կող մի ց 

են թա կա չեն կա տար ման: Այ սինքն` Կազ մա կեր պու թյան սնանկ ճա նաչ ված լի նե լու պայ-

ման նե րում Դա տա րա նի վճռի հի ման վրա վի ճե լի գույ քի վրա չէր կա րող բռնա գան ձում 

տա րած վել, այդ հար ցե րը են թա կա են կար գա վոր ման «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով, ո րի հա մա ձայն էլ սույն գոր ծով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված 

ան ձինք կա րող էին օգտ վել ի րենց պա հանջ նե րը սնան կու թյան վա րույ թի շրջա նակ նե-

րում ներ կա յաց նե լու՝ ի րենց վե րա պահ ված ի րա վուն քից: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 17.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել՝ օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա-

նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռին։ 

2.1 Կազ մա կեր պու թյան՝ վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.07.2014 թվա կա նի ո րո շումն  օ րի նա կան է, լիար ժեք հիմ-

նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված, նշված ո րոշ մամբ որ ևէ ի րա վա նոր մի  պա հանջ չի 

խախտ վել, սխալ չի մե կ նա բան վել կամ կի րառ վել, ո րի արդ յուն քում էլ այն հե ղի նա կա-

վոր և  օ րի նա կան դա տա կան ակտ է։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քը քննել է հա վա սա-

րու թյան պայ ման նե րում, հրա պա րա կա յին, ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան-

մամբ, ան կախ և  ան կողմն  ա կալ, իսկ բո ղոք բե րած ան ձի վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է, 

զուրկ ի րա վա կան հիմն  ա վո րումն  ե րից և  են թա կա է մե րժ ման։ 

2.2 Գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձինք Կա րի նե Տո նո յա նի ու Տիգ րան, Դա-

վիթ Դա վո յան նե րի՝ վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար դա րա ցիո րեն է բե կա նել Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա-
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կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճի ռը։ Ի րենք հա մար վում են բնա կա րա նի բա րե խիղճ 

ձեռք բե րող ներ, քա նի որ տեղյ  ակ չեն ե ղել Ըն կե րու թյան և Կազ մա կեր պու թյան մի ջև առ-

կա հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին և պար տա վոր էլ չէին տեղյ  ակ լի նե լու։ Գույ քի նկատ-

մամբ վեր ջին նե րիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման պա հին որ ևէ սահ մա նա փա-

կում կամ ար գե լանք առ կա չի ե ղել։ 

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը՝

1) Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռով Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու-

թյան բռնա գանձ վել է 223.533.793 ՀՀ դրամ չվճա րած պարտ քը, և բռ նա գան ձու մը տա-

րած վել է Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 հաս ցեի բազ մաբ նա կա րան շեն քում 

Կազ մա կեր պու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ոչ բնա կե լի 1-ին հար կի 

թիվ 62տ/ծ-ի 207,5քմ -ի, ոչ բնա կե լի 2-րդ հար կի թիվ 64տ/ծ-ի 340,2քմ -ի, 169քմ թիվ 3 

բնա կա րա նի, 134,2քմ թիվ 5 բնա կա րա նի, 169,3քմ թիվ 8 բնա կա րա նի, 83,77քմ թիվ 11 

բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 38 բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 43 բնա կա րա նի, 133,0քմ թիվ 50 

բնա կա րա նի, 132,5քմ թիվ 55 բնա կա րա նի վրա.

2) Ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 23.11.2012 թվա-

կա նի թիվ 23112012-01-1879 վկա յա կա նի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Կո մի  տա սի պո ղո-

տա յի թիվ 38/3 շեն քի 83,7 քմ մա կե րե սով թիվ 11 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց ված է 

Կա րի նե Տո նո յա նի, Տիգ րան և Դա վիթ Դա վո յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը.

3) ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.12.2013 թվա-

կա նի թիվ ԱՐԱԴ/0043/04/13 վճռով Կազ մա կեր պու թյու նը ճա նաչ վել է սնանկ:

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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 1-ին և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է`

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ-

նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը` գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մի ց բեր ված բո ղո քի քննու թյան և 

լուծ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան 

նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո-

րե լու հա մար,

2) ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա-

ծի 2-րդ մա սի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 

էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, ին չը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա-

նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան խնդրին . արդ յո՞ք գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան-

ձանց կող մի ց բեր ված բո ղո քի հի ման վրա օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը 

կա րող է բե կան վել ամ բողջ ծա վա լով, ե թե գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա-

վու նք նե րին և  օ րի նա կան շա հե րին դա տա կան ակտն առնչ վու մ է մաս նա կի:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պեu նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը պար զե լու հա մար հա վաuա րու թյան պայ ման նե րում, ար-

դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ան կախ և  ան կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք։

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ 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 
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ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 

ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա-

րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

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 տի հա մա ձայն` ա ռա ջին ատ յա 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 րաքն նու թյուն oրեն քով նա խա տեuված չէ, 

վե րաքն նիչ 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 բեր յալ կա յաց վել է գործն ըստ էու-

թյան լու ծող դա տա կան ակտ: Նույն հոդ վա ծի 2-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 բեր յալ 

կա յաց վել է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, վե րաքն նիչ դա տա րա նում օգտ-

վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րից և կ րում են նրանց հա մար սահ-

ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դառ նա-

լով և գ նա հատ ման ա ռար կա դարձ նե լով այն դեպ քե րը, երբ դա տա րա նը վճիռ է կա-

յաց րել գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 

վե րա բեր յալ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծը և Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծը, ար ձա նագ րել է ի րա վա հա վա սա րու թյան ու մրցակ ցու թյան սկզբունք նե րի 

խախ տում և բե կա նել է դա տա կան ակ տը (տե՛ս, օ րի նակ, Գ յու մ րու  քա ղա քա պե տա րանն 

ընդ դեմ Ֆե լիքս Թո րոս յա նի թիվ 3-2343(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 17.11.2006 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Մեկ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ օ րենս դի րը գոր ծին մաuնա-

կից չդարձ ված ան ձանց վե րա պա հում է գոր ծին մաuնակ ցող ան ձանց ի րա վունք ներ և 

ն րանց հա մար uահ մա նում պար տա կա նու թյուն ներ մի այն այն դեպ քում, երբ գործն ըuտ  

էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը կա յաց վել է նրանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա-

նու թյուն նե րի վե րա բեր յալ (տե՛ս, ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի Քու  չա կի գյու  ղա պե տա րանն 

ընդ դեմ Լա րի սա Ե ղիա զար յա նի, Գա գիկ Մալ խաս յա նի թիվ ԱՐԱԴ/0242/02/10 քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.07.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձանց դա տա վա րա կան 

գոր ծո ղու թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված են նրանց դա տա վա րա կան կար-

գա վի ճա կով և  ուղղ ված են վի ճե լի նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րու թյան կար գա վոր ման 

կա պակ ցու թյամբ թույլ տրված այն պի սի սխա լի վե րաց մա նը, որն ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ոչ բո լոր մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից դարձ նե լու արդ յունք է: Հետ ևա բար գոր ծին 

մաս նա կից չդարձ ված ան ձը, ո րի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի վե րա բեր յալ կա-

յաց վել է դա տա կան ակտ, պետք է իր խախտ ված ի րա վունք ներն արդ յու նա վետ մի  ջոց-

նե րով վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: 

Մ յուս կող մի ց` Վճ ռա 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 նը (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ), անդ րա դառ նա լով Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քին, նշել է, 

որ այն անհ րա ժեշտ է մե կ նա բա նել Կոն վեն ցիա յի նա խա բա նի լույ սի ներ քո, ո րը, ի թիվս 

այ լոց, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն ամ րագ րում է որ պես Պայ մա նա վոր վող պե տու թյուն-

նե րի ընդ հա նուր ժա ռան գու թյան մաս: Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան բա ղադ րա տար րե-

րից է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը, որն իր հեր թին են թադ րում է res jսdicata 

սկզբուն քի հար գում: Վեր ջինս էլ նշա նա կում է, որ որ ևէ կողմ ի րա վա սու չէ պա հան ջել 

վերջ նա կան և կա տար ման են թա կա վճռի վե րա նա յում պար զա պես գոր ծը կրկին քննե լու 

և վե ճը նո րից լու ծե լու նպա տա կով: Գոր ծը վե րա նա յե լու՝ վե րա դաս դա տա րա նի ի րա-

վա սու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի դա տա կան սխալ նե րը և  ար դա րա դա տու թյան ի րա-

կա նաց ման արդ յուն քում տեղ գտած թե րու թյուն նե րը շտկե լու, այլ ոչ թե նոր քննու թյուն 

սկսե լու նպա տա կով: Վերջ նա կան և կա տար ման են թա կա դա տա կան ակ տի վի ճար կու մը 

թույ լատ րե լի է մի այն էա կան և  ան հե տաձ գե լի հան գա մանք նե րի դեպ քում (տե՛ս, Ռ յա բիխն 
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ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի ՄԻԵԴ-ի 24.07.2003 թվա կա նի վճի ռը, գան գատ թիվ 52854/99, կետ 

51-52):

Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի վե րա բեր յալ ՄԻԵԴ-ի վե րը նշված դիր քո-

րոշ ման լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա-

վունք նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը չի կա րող 

կրել բա ցար ձակ բնույթ: Մաս նա վո րա պես, գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող-

մի ց ի րենց ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տը 

բո ղո քար կե լու դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա րույ թում հարկ է պահ պա նել անհ րա ժեշտ 

հա վա սա րակշ ռու թյուն մի  կող մի ց գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց սահ մա նադ րա կան ի րա-

վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի, մյուս կող մի ց՝ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված այն 

ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի մի ջև, ո րոնց ի րա վունք նե րին և պար-

տա կա նու թյուն նե րին առնչ վում է դա տա կան ակ տը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծին մաuնա կից չդարձ-

ված ան ձանց կող մի ց ի րենց ի րա վունք նե րին վե րա բե րող՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու դեպ քում դրա վե րա նայ ման վա րույ թում այն կա րող է 

բե կան վել մի այն այն մա սով, ո րով այդ դա տա կան ակ տը առնչ վում է նշված ան ձանց 

ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին, ին չը կա րող է ա պա հո վել գոր ծին մաս նակ-

ցող և գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի 

մի ջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռով Կազ-

մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան բռնա գանձ վել է 223.533.793 ՀՀ դրամ չվճա-

րած պարտ քը, և բռ նա գան ձու մը տա րած վել է Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 

հաս ցեի բազ մաբ նա կա րան շեն քի Կազ մա կեր պու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

պատ կա նող ոչ բնա կե լի 1-ին հար կի թիվ 62տ/ծ-ի 207,5քմ, ոչ բնա կե լի 2-րդ հար կի թիվ 

64տ/ծ-ի 340,2քմ, 169քմ թիվ 3 բնա կա րա նի, 134,2քմ թիվ 5 բնա կա րա նի, 169,3քմ թիվ 8 

բնա կա րա նի, 83,77քմ թիվ 11 բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 38 բնա կա րա նի, 168,8քմ թիվ 

43 բնա կա րա նի, 133,0քմ թիվ 50 բնա կա րա նի, 132,5քմ թիվ 55 բնա կա րա նի վրա:

Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան շեն քի թիվ 11 բնա կա-

րա նի նկատ մամբ 23.11.2012 թվա կա նին գրանց վել է Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րի և 

Կա րի նե Տո նո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րը և Կա րի նե Տո նո յա նը Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա-

կա նի վճռի դեմ ներ կա յաց րել են վե րաքն նիչ բո ղոք՝ հայտ նե լով, որ նշված վճռով բռնա-

գան ձում է տա րած վել նաև Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան 

շեն քի թիվ 11 բնա կա րա նի նկատ մամբ, մի նչ դեռ այն հան դի սա նում է բո ղոք բե րած ան-

ձանց սե փա կա նու թյու նը, և հաշ վի առ նե լով, որ ա ռանց ի րենց մաս նակ ցու թյան քննված 

գոր ծով ի րենց ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ կա յաց վել է դա տա կան ակտ, խնդրել են ամ-

բող ջու թյամբ բե կա նել Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռիը և գործն ու ղար կել նոր 

քննու թյան:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, քննե լով Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռի դեմ Տիգ րան, 

Դա վիթ Դա վո յան նե րի և Կա րի նե Տո նո յա նի` որ պես գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց 

վե րաքն նիչ բո ղո քը, ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րա նը վճռով բռնա գան ձում է տա րա ծել վե-

րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քի վրա 

այն դեպ քում, երբ վեր ջին ներս սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով մաս նա կից չեն դարձ վել, 

այ սինքն՝ Դա տա րա նը քա ղա քա ցիա կան գոր ծը քննել և դա տա կան ակտ է կա յաց րել Տիգ-

րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րի և Կա րի նե Տո նո յա նի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում՝ ա ռանց 

պար զե լու նրանց ի րա վունք նե րի ծա վա լի վրա դա տա կան ակ տի ազ դե ցու թյան ի րա վա կան 

հետ ևանք նե րը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պատ ճա ռա բա նե լով, որ Դա տա րա նի վճռով ոչ 

մի այն շո շափ վել են գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց գույ քա յին ի րա վունք նե րը, այլև 

վեր ջին նե րիս սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը բռնա գանձ ման ա ռար կա 

է դարձ վել այլ ան ձի` սույն գոր ծով պա տաս խա նո ղի պար տա վո րու թյուն նե րով, ամ բող ջու-

թյամբ բե կա նել է այն և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:
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Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 

չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան Ըն կե րու թյան և Կազ մա-

կեր պու թյան մի ջև 15.06.2006 թվա կա նին կնքված պայ մա նագ րից բխող պար տա վո րու-

թյուն նե րի պատ շաճ չկա տար ման հետ ևան քով գու մա րի բռնա գանձ ման պա հանջն է, 

ո րը չի առնչ վում գոր ծին մաս նա կից չդար ձած ան ձանց ի րա վունք նե րին և պար տա կա-

նու թյուն նե րին: Սույն գոր ծով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին և 

պար տա կա նու թյուն նե րին դա տա կան ակտն առնչ վում է մի այն բռնա գան ձու մը Եր ևա նի 

Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 հաս ցեի բազ մաբ նա կա րան շեն քում վեր ջին նե րիս սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 83,77քմ մա կե րե սով թիվ 11 բնա կա րա նի վրա 

տա րա ծե լու մա սով, ուս տի Դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճի ռը են թա կա էր բե կան-

ման մի այն բռնա գան ձու մը Եր ևա նի Կո մի  տաս պո ղո տա յի թիվ 38/3 շեն քի 11-րդ բ նա կա-

րա նի վրա տա րա ծե լու մա սով, այլ ոչ թե ամ բողջ ծա վա լով, քա նի որ դա տա կան ակտն 

ամ բողջ ծա վա լով չի առնչ վել բո ղոք բե րող նե րի ի րա վունք նե րին։ 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ Վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի կող մի ց հաշ վի չի առն վել այն հան գա ման քը, որ Կազ մա կեր պու թյու նը 

ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 02.12.2013 թվա կա նի 

վճռով ճա նաչ վել է սնանկ, և  առ կա է սնան կու թյան վա րույթ։

 «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ 

պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից 

ար գել վում է պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե-

րով որ ևէ քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր ծի վա րույ թի սկսու մը, որ տեղ պար տա-

պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող կամ վե ճի ա ռար կա յի նկատ մամբ ինք նու-

րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող պա տաս խա նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ անձ` 

պար տա պա նի մա սով:

 «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի հա մա ձայն՝ 

պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից 

կարճ վում է սնան կու թյան վա րույ թին առնչ վող կամ դրա ըն թաց քի վրա ազ դող պար-

տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու պա հանջ նե րով այն քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծի վա րույ թը, որ տեղ պար տա պա նը հան դես է գա լիս որ պես պա տաս խա նող 

կամ վե ճի ա ռար կա յի նկատ մամբ ինք նու րույն պա հանջ ներ չներ կա յաց նող պա տաս խա-

նո ղի կող մում հան դես ե կող եր րորդ անձ` պար տա պա նի մա սով: 

Նշ ված քա ղա քա ցիա կան գոր ծը կա րող է վերսկս վել սնան կու թյան գոր ծի ա վար տից 

հե տո պար տա պա նի ֆի նան սա պես ա ռող ջաց ման դեպ քում: Հա կա ռակ դեպ քում` դա տա-

րա նի  սնան կու թյան գործն ա վար տե լու  մա սին օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճի ռը հիմք է 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թի կարճ ման հա մար` լու ծար ված պար տա պա նի մա սով:

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ դրան ցով սահ ման ված է սնան կու թյան գոր ծըն թա ցի հիմն  ա կան ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րից մե  կը, այն է՝ պար տա պա նի և պար տա տե րե րի շա հե րով պայ մա նա-

վոր ված՝ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու 

պա հից չի կա րող սկսվել պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու 

պա հանջ նե րով որ ևէ դա տա կան գոր ծի վա րույթ, իսկ այդ պի սի պա հանջ նե րի առ կա յու-

թյան դեպ քում դրանք պետք է կենտ րո նա նան սնան կու թյան վա րույ թում: Միա ժա մա նակ 

կարճ ման են թա կա են սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նի մաս նակ ցու թյամբ այն դա տա-

կան վե ճե րով գոր ծե րի վա րույթ նե րը, ո րոն ցում սնանկ ճա նաչ ված պար տա պա նին ներ-

կա յաց ված է նյու թաի րա վա կան պա հանջ` գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ նե լու 

տես քով, և  ո րոնց լու ծու մը կա րող է հան գեց նել վեր ջի նիս գույ քա յին զանգ վա ծի փո փո-

խու թյան: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ, անդ րա դառ նա լով 

«Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տի ի րա վա կար-

գա վոր մա նը, գտել է, որ վե րոնշ յալ հիմ քով կարճ ման են թա կա է մի այն պար տա պա նին 

սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հին դա տա րա նի վա-
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րույ թում քննվող (ըն թա ցիկ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծի վա րույ թը (տե՛ս, Մա րիե տա Գ րի-

գոր յանն ընդ դեմ Համ լետ Գ ևորգ յա նի թիվ ԵԿԴ/0282/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 29.11.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-

մա րում անդ րա դառ նալ այն դեպ քե րին, երբ պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին 

վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հին թեև դա տա րա նի վա րույ թում քննվող (ըն թա-

ցիկ) գործ առ կա չէ, այ դու հան դերձ, պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մի ց բեր ված 

բո ղո քի հիմ քով հա րուց վում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման 

վա րույթ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց 

կող մի ց դա տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու՝ սույն ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած դիր քո րո-

շումն  ե րը, գտնում է, որ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մի ց օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույթն ի րե նից ներ կա յաց նում է ար դեն իսկ 

քննված գոր ծի վե րա բա ցում՝ դրա շրջա նակ նե րում քննու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող 

ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րին գոր ծին մաս նա կից չդարձ նե լու հետ ևան քով 

առ կա սխալ նե րը շտկե լու նպա տա կով, ինչն իր հեր թին կա րող է հան գեց նել գոր ծի նոր 

քննու թյան այն մա սով, որ մա սով գործն առնչ վում է դրան մաս նա կից չդարձ ված ան-

ձանց ի րա վունք նե րին և  օ րի նա կան շա հե րին: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քե րում, երբ 

պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո 

գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց կող մի ց բեր ված բո ղո քի հիմ քով վե րա նայ վում 

և գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին և պար տա կա նու թյուն նե րին 

առնչ վե լու մա սով բե կան վում է մի նչև պար տա պա նին սնանկ ճա նա չե լու մա սին վճիռն 

օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լը պար տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման կամ գույք հանձ-

նե լու պա հանջ նե րի վե րա բեր յալ քա ղա քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված և  օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտած դա տա կան ակ տը, այդ դա տա կան ակ տի բե կան ված մա սի նկատ մամբ կի րա-

ռե լի է «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի «գ» կե տը, քա նի որ 

դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րին և պար տա կա-

նու թյուն նե րին առնչ վե լու մա սով բե կա նե լու դեպ քում, ըստ էու թյան, այդ մա սով շա րու-

նակ վում է գոր ծի քննու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

առ կա է սնան կու թյան վա րույթ, իսկ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը վե րա բե րում է պար-

տա պա նից գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջին, հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 

ար ձա նագ րե լով դա տա կան ակ տի մի  մա սով գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց 

ի րա վունք նե րի խախ տում, և  այդ մա սով դա տա կան ակ տը բե կա նե լով, պետք է ա ռաջ-

նորդ վեր «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րով և բե կան ված 

մա սով կար ճեր գոր ծի վա րույ թը, ուս տի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց «Ս նան կու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բեր յալ Ըն կե րու թյան փաս տարկ նե-

րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նույն պես գնա հա տում է հիմն  ա վոր: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան նե-

րու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում բռնա գան ձու մը` 

Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա րան շեն քում Կազ մա կեր պու թյա-

նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 83,77քմ մա կե րե սով թիվ 11 բնա կա րա նի 
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վրա տա րա ծե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով, անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ  են թա կե տով սահ ման-

ված՝ գոր ծի վա րույ թի մի  մա սը կար ճե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը՝ հիմք 

ըն դու նե լով սույն գոր ծով «Ս նան կու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

«գ» կե տի կի րա ռե լիու թյան վե րա բեր յալ վե րը շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է նաև, որ Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու-

թյան 223.533.793 ՀՀ դրամ չվճա րած պարտ քը բռնա գան ձե լու և բռ նա գան ձու մը Կո մի  տա-

սի թիվ 38/3 հաս ցեի բազ մաբ նա կա րան շեն քում Կազ մա կեր պու թյա նը սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող ոչ բնա կե լի 1-ին հար կի 207,5քմ մա կե րե սով թիվ 62տ/ծ-ի, ոչ 

բնա կե լի 2-դ հար կի 340,2քմ մա կե րե սով թիվ 64տ/ծ-ի, 169քմ մա կե րե սով թիվ 3 բնա կա-

րա նի, 134,2 քմ մա կե րե սով թիվ 5 բնա կա րա նի, 169,3 քմ մա կե րե սով թիվ 8 բնա կա րա նի, 

168,8 քմ մա կե րե սով թիվ 38 բնա կա րա նի, 168,8քմ մա կե րե սով թիվ 43 բնա կա րա նի, 133,0 

քմ մա կե րե սով թիվ 50 բնա կա րա նի, 132,5 քմ մա կե րե սով թիվ 55 բնա կա րա նի վրա տա-

րա ծե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 6-րդ  են թա կե տով սահ ման ված՝ 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու՝ Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա-

կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու-

թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 

նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լով՝ Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև 

գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ Եր ևա նի Ա ջափն յակ 

և Դավ թա շեն վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.04.2013 

թվա կա նի վճռին ուժ տա լով հիմք է ըն դու նում այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա-

քա ցիա կան դա տա րա նի 03.07.2013 թվա կա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած ո րոշ մամբ նշված 

վճի ռը հա կընդ դեմ հայ ցի և պե տա կան տուր քի մա սե րով բե կան վել և փո փոխ վել է:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-

տա կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և փոր ձա գե տին, վկա յին կան չե լու, 

ա պա ցույց նե րը դրանց գտնվե լու վայ րում զննե լու, փաս տա բա նի խե լա մի տ վար ձատ րու-

թյան և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար վճար ման են թա-

կա գու մար նե րից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

և 7-րդ  են թա կե տե րի հա մա ձայն` պե տա կան տուր քը վճար վում է` հայ ցա դի մումն  ե րի, դա-

տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տի հա մա-

ձայն՝ դա տա կան ակ տե րի դեմ վճռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուր քը գանձ-

վում է գու քա յին պա հան ջի գոր ծե րով՝ հայ ցագ նի 3 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս 

բա զա յին տուր քի տաս նա պա տի կից և  ոչ ա վե լի բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի կից:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա-
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տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են բա վա րար ված հայ-

ցա պա հանջ նե րի չա փին հա մա մաս նո րեն: Գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման մա սին հա մա ձայ նու թյան դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում 

դրան հա մա պա տաս խան: Վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք բե րե լու հետ կապ ված դա-

տա կան ծախ սե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց մի ջև բաշխ վում են նույն հոդ վա ծի կա-

նոն նե րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-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 բեր յալ կա յաց վել է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ, 

վե րաքն նիչ դա տա րա նում օգտ վում են գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րից և 

կ րում են նրանց հա մար սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք է հան դի սա նում ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված՝ վե րաքն նիչ ատ յա նում դա-

տա կան ակ տի վե րա նայ ման վա րույ թում գոր ծին մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց այն պի սի 

ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի ըն ձե ռու մը, ո րոնք սահ ման ված են գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձանց հա մար: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ, որ պես գոր ծին 

մաս նա կից չդարձ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք, վեր ջին ներս 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ի րա վունք նե րից օգտ վում և վեր ջին նե րիս հա մար սահ ման ված 

պար տա կա նու թյուն նե րը կրում են ոչ մի այն վե րաքն նիչ, այլ նաև վճռա բեկ ատ յա նում:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծին մաս-

նա կից չդարձ ված ան ձինք, օգտ վե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց բո լոր ի րա վունք նե-

րից և կ րե լով գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար սահ ման ված նույն պարտ կա նու թյուն-

նե րը, մի  կող մի ց` ի րա վունք ու նեն պա հան ջե լու դա տա կան ծախ սե րի հա տու ցում, մյուս 

կող մի ց` կա րող են նաև կրել գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց դա տա կան ծախ սե րի հա տուց-

ման պար տա կա նու թյուն՝ դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման ընդ հա նուր կա նո նի հա մա պա-

տաս խան: 

Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ՝ 

մի ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով պա կաս վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը լու ծել գոր-

ծի ըստ էու թյան քննու թյան ժա մա նակ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տը, բա վա րա րե լով պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը հե-

տաձ գե լու մա սին Ըն կե րու թյան մի ջ նոր դու թյու նը, 10.12.2014 թվա կա նին ո րո շում է կա յաց-

րել «Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին»` մի ա ժա մա նակ ո րո շե լով հե տաձ գել 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի վճա րու մը և  

այդ հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի ըստ էու թյան քննու թյան ժա մա նակ: 

Ն ման պայ ման նե րում նկա տի ու նե նա լով, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-

րար ման՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի հիմ քով Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րից և Կա րի նե Տո նո յա-

նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ 

բո ղո քի հա մար ոչ գույ քա յին պա հան ջով նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու-

մար: Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով գույ քա յին պա հան ջի գոր ծե րով վճռա բեկ բո ղոք նե-

րի հա մար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 9-րդ մա սի «ա» կե տով 

նա խա տես ված՝ բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի կը չգե րա զան ցե լու սահ մա նա փա կու մը, 

ինչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով հայ ցագ նի 3 տո կո սը գե րա զան ցում է 

բա զա յին տուր քի հա զա րա պա տի կը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Տիգ րան, Դա-

վիթ Դա վո յան նե րից և Կա րի նե Տո նո յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան են-

թա կա է բռնա գանձ ման 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար գույ քա յին 

պա հան ջով սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա-

լա տի 10.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի չվճար ված մա սի 

գու մար:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-241.2-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 17.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և

- գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի « Հայր և  որ դի Ա դամ յան ներ» ՍՊԸ-ի ընդ դեմ « Հին գե րորդ 

աստղ» ՍՊԸ-ի՝ բռնա գան ձու մը Եր ևա նի Կո մի  տա սի պո ղո տա յի թիվ 38/3 բազ մաբ նա կա-

րան շեն քում « Հին գե րորդ աստղ» ՍՊԸ-ին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող 

83,77քմ մա կե րե սով 11-րդ բ նա կա րա նի վրա տա րա ծե լու պա հան ջի մա սով, կար ճել.

- մն ա ցած մա սով օ րի նա կան ուժ տալ Եր ևա նի Ա ջափն յակ և Դավ թա շեն վար չա-

կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 25.04.2013 թվա կա նի վճռին (ՀՀ 

վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.07.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ` հա կընդ դեմ 

հայ ցի և պե տա կան տուր քի մա սե րով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րով): 

 2. Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րից և Կա րի նե Տո նո յա նից հա մա պար տու թյան կար-

գով հօ գուտ « Հայր և  որ դի Ա դամ յան ներ» ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Տիգ րան, Դա վիթ Դա վո յան նե րից և Կա րի նե Տո նո յա նից հա մա պար տու թյան կար գով 

հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 1.000.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա-

բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան 

և վար չա կան պա լա տի 10.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի 

գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

350

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0024/16/12

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԿԴ/0024/16/12

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ս. Մի քա յելյ  ան

 Դա տա վոր ներ` Ն. Տա վա րաց յան

 Ն. Բար սեղյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյամբ
մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Նո յեմ Հով սեփ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Ըն կե րու թյան մի ջ-

նոր դու թյան` Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ-

գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը ճա նա չե լու և 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կա տա րու մը թույ լատ րե 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ճա նա չել Ուկ րաի նա յի առևտ-

րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա-

յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը և թույ լատ րել դրա կա տա րու մը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան տա րած քում:

Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու-

թյան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Մել քում յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 07.03.2014 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է` ո րոշ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում ճա նա չել Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող 

մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը, նշված 

վճռի հի ման վրա տրա մադ րել կա տա րո ղա կան թերթ և ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված 

կար գի և ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ թույ լատ րել դրա կա տա րու մը Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան տա րած քում:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

351

26.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի 07.03.2014 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ն:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է «Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շու մն  ե րի 

ճա նաչ ման և կա տար ման մա սին» Ն յու  Յոր քի 1958 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ-

վա ծը, «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 36-րդ հոդ ված նե րը, ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 219-րդ հոդ վա ծը, սխալ է մե կ նա բա նել 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 19-րդ, 23-րդ հոդ-

ված նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ընդ հան րա պես քննու թյան չի ար ժա նաց րել վե րաքն նիչ բո-

ղո քում բարձ րաց ված այն հար ցը, որ Դա տա րա նը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ու ժով ի րա վա սու լի նե լով մի այն պար զել 

մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի վճռի ի րա վա չա փու թյու նը և դ րա հա մա պա-

տաս խա նու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով սահ-

ման ված ըն թա ցա կար գե րին, քննու թյան առ նե լով կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման 

ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րին առնչ վող հար ցե րը, դուրս է ե կել է մի ջ նոր դու թյան քննու-

թյան ա ռար կա յի շրջա նակ նե րից:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, գտնե լով, որ տվյ ալ դեպ քում կի րա ռե լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տը, այ դու հան դերձ, փո-

խե լով նշված դրույ թի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը, ար ձա նագ րել է, որ կա տա րո ղա կան 

թեր թը տրվում է մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի վճռի հի ման վրա, ո րը պետք է կա տար վի ՀՀ 

ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան` եզ րա կաց նե լով, որ Ըն կե րու թյու նը 

խախ տել է ՀՀ ի րա վա սու դա տա րա նին մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի վճի-

ռը ճա նա չե լու և կա տա րու մը թույ լատ րե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու 

ժամկ  ե տը: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սա կայն, չի նշել, թե որ ի րա վա կան ակ տով է սահ-

ման վել ճա նաչ ման մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ, ո րով ղե կա վար վե լով էլ 

մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ժամկ  ե տի խախ տում է ար ձա նագ րել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սխալ մե կ նա բա նե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 

կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 19-րդ և 23-րդ հոդ ված նե րը, գտել է, որ կա տա րո-

ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մե կ տար վա ըն թաց-

քում` սկսած այն օր վա նից, երբ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ, այլ ոչ թե 

Դա տա րա նի կող մի ց 2014 թվա կա նին օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին դա տա-

րա նի վճռի ճա նաչ ման և կա տար ման վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու 

մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո:

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, խախ տե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի իմ պե րա տիվ պա հան ջը, սխալ մե կ նա-

բա նե լով « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված 

դրույթ նե րը, չի բա ցա հայ տել «ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» և «մի  ջազ գա յին ար բիտ րա-

ժա յին դա տա րան» հաս կա ցու թյուն նե րի և դ րանց կող մի ց կա յաց ված ակ տե րի կա տար-

մա նը վե րա բե րող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի տար բե րու թյուն նե րը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն հետև յալ կերպ՝

 «1. Ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ պես հաս տատ ված հան գա մանք ներ, 

թող նել մի այն վեր լու ծու թյուն նե րը և հետ ևու թյուն ներն այն մա սին, որ կա տար ման են-
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թա կա վճի ռը չի կա յաց վել «Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րի ճա նաչ ման և 

կա տար ման մա սին» Ն յու Յոր քի 1958 թվա կա նի կոն վեն ցիա յով սահ ման ված դրույթ նե րի 

խախտ մամբ, վճի ռը ստա ցել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռի ուժ, հան դի սա ցել է վերջ-

նա կան ակտ, կող մե  րը կա յաց ված վճռի գոր ծով ե ղել են պատ շաճ ծա նուց ված, կող մե  րը 

նրանց նկատ մամբ կի րառ վող օ րեն քի առն չու թյամբ որ ևէ չա փով ան գոր ծու նակ չեն ե ղել, 

հա մա ձայ նա գի րը, ո րը կնքել են կող մե  րը, դա տա կան կար գով կամ այլ կերպ ան վա վեր 

չի ճա նաչ վել, դրա կա տա րու մը չի կա սեց վել, ըստ ՀՀ օ րենք նե րի, վե ճի ա ռար կան կա րող 

է լի նել ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի քննարկ ման ա ռար կա, իսկ վճռի ճա նա չու մը և կա-

տա րու մը չի հա կա սում ՀՀ հա սա րա կա կան կար գին:

2. Ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սի 2-րդ պար բե րու թյու նը բե կա նել և փո փո խել հետև յալ 

կերպ. « Ճա նա չել և թույ լատ րել Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից 

գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի կող մի ց 11.02.2011 թվա կա-

նին « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի դեմ կա յաց ված վճռի կա տա րու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում, այն է՝ 

1. Ճա նա չել պատ ճա ռա բան ված և  օ րի նա չափ «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» ՍՊԸ-ի պա-

հանջ նե րը՝ « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ից բռնա գան ձել 1.739.685,65 ԱՄՆ դո լար հիմն  ա կան 

պարտ քը, 231.599,41 ԱՄՆ դո լար տույժ, ար բիտ րա ժա յին գան ձում վճա րե լու ծախ սե րը 

փոխ հա տու ցե լու 20.045,14 ԱՄՆ դո լար, ըն դա մե  նը՝ 1.991.330 ԱՄՆ դո լար և 20 ցենտ:

2. « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ին պար տա վո րեց նել վճա րել «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» 

ՍՊԸ-ին հիմն  ա կան պարտ քը՝ 100.000 ԱՄՆ դո լա րը մի նչև 2011 թվա կա նի փետր վա րի 25-

ը, 150.000 ԱՄՆ դո լա րը մի նչև 2011 թվա կա նի մար տի 25-ը, 285.437 ԱՄՆ դո լա րը՝ մի նչև 

2011 թվա կա նի ապ րի լի 25-ը, 285.437 ԱՄՆ դո լա րը՝ 2011 թվա կա նի մա յի սի 25-ը, 285.437 

ԱՄՆ դո լա րը մի նչև 2011 թվա կա նի հու նի սի 27-ը, 285.437 ԱՄՆ դո լա րը մի նչև 2011 թվա-

կա նի հու լի սի 25-ը, ըն դա մե  նը՝ 1.391.784 ԱՄՆ դո լար: Պա տաս խա նո ղի կող մի ց ժա մա-

նա կին և լ րիվ պայ ման նե րը կա տա րե լու դեպ քում, հայց վո րը հրա ժար վում է պա տաս խա-

նո ղից 347.937,65 ԱՄՆ դո լար հիմն  ա կան պարտ քի մա սի, 231.599,41 ԱՄՆ դո լար տույ ժի 

բռնա գան ձու մի ց և 20.045,14 ԱՄՆ դո լար ար բիտ րա ժա յին գան ձու մը վճա րե լու ծախ սե րի 

հա տու ցու մի ց:

3. Այն դեպ քում, ե թե պա տաս խա նո ղը մի նչև 2011 թվա կա նի ապ րի լի 25-ն  ըն կած 

ժամկ  ե տը կկա տա րի պարտ քի վճա րում 1.304.764 ԱՄՆ դո լա րի չա փով, ա պա հայց վո րը 

հրա ժար վում է պա տաս խա նո ղից 434.921,65 ԱՄՆ դո լա րի չա փով հիմն  ա կան պարտ քի 

մա սի, 231.599,41 ԱՄՆ դո լա րի չա փով տույ ժի բռնա գան ձու մի ց և 20.045,14 ԱՄՆ դո լար՝ 

ար բիտ րա ժա յին գան ձու մը վճա րե լու ծախ սե րի հա տու ցու մի ց:

4. « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի կող մի ց սույն վճռով սահ ման ված ժամկ  ետ նե րում և չա փով 

գու մա րա յին մի  ջոց նե րի մի ան գամ յա չփո խանց ման դեպ քում «Ին տեր պայպ Ուկ րաի նա» 

ՍՊԸ-ն դի մում է ի րա վա սու պե տա կան դա տա րան` Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա-

կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի վճի ռը 

ճա նա չե լու և հար կա դիր կա տա րե լու և « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊ ըն կե րու թյու նից 1.739. 685, 65 

ԱՄՆ դո լար հիմն  ա կան պարտ քը, 231.599,41 ԱՄՆ դո լար տույ ժը, ար բիտ րա ժա յին գան-

ձում վճա րե լու ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու 20.045,14 ԱՄՆ դո լա րը, ըն դա մե  նը՝ 1.991.330 

ԱՄՆ դո լար և 20 ցենտ բռնա գան ձե լու հա մար:

Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում ըն դուն ման պա հից»:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռի կա մա վոր կա տար ման հա մար նա խա տես ված ժամկ  ե տը սահ մա նա փակ ված է 

օ րեն քով հար կա դիր կա տար ման հա մար նա խա տես ված ժամկ  ե տով, ուս տի պա հան ջա-

տե րը պետք է իր օգ տին կա յաց րած դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տա րում ակն կա լեր 

այն ժամկ  ե տում, ո րի ըն թաց քում վեր ջինս դեռ զրկված չէր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում իր դա տա կան ակ տը հար կա դիր կեր պով ի կա տար ա ծե լու հնա րա վո-

րու թյու նից: Այս պա րա գա յում օ տա րերկր յա ան ձը պետք է օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը 

կա տար ման ներ կա յաց նե լիս ա ռաջ նորդ վեր ոչ թե իր երկ րում գոր ծող ժամկ  ետ նե րով և 
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կա նոն նե րով, այլ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան պա-

հանջ նե րով: Այն դեպ քում, երբ ուկ րաի նա կան ըն կե րու թյու նը քա ջա տեղյ  ակ էր, որ դա-

տա կան ակ տը կա տար ման նե կա յաց նե լու հա մար իր օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված է 

կոնկ րետ ժամկ  ետ, ուս տի ող ջամ տո րեն կա րող էր են թադ րել, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ևս 

պետք է նման ժամկ  ետ սահ ման ված լի նի, հա կա ռակ դեպ քում ի րա վի ճա կը կհան գեց-

նի փա կու ղու: Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` ուկ րաի նա կան ըն կե րու թյունն 

ակն կա լել է դա տա կան ակ տի կա մա վոր կա տա րում դա տա կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ մտնե լուց հե տո մե կ տա րի յոթ ամս վա ըն թաց քում, այ սինքն` Հա յաս տա նի Հա նա րա-

պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ժամկ  ե տից ուշ, ո րից հե տո օ րեն քով սահ ման-

ված թույ լատ րե լի մի  ջոց ներ չի ձեռ նար կել, մաս նա վո րա պես` կա տար ման ներ կա յաց նե լու 

ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու խնդրան քով չի դի մե լ դա տա րան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին 

կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճռի հա մա ձայն` Ըն կե րու-

թյան պա հանջ նե րը « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի նկատ մամբ ճա նաչ վել են պատ ճա ռա բան ված 

և  օ րի նա չափ, և վճռ վել է վեր ջի նիցս բռնա գան ձել 1.739.685,65 ԱՄՆ դո լար հիմն  ա կան 

պարտ քը, 231.599,41 ԱՄՆ դո լար տույ ժը, ար բիտ րա ժա յին գան ձում վճա րե լու ծախ սե րը 

փոխ հա տու ցե լու 20.045,14 ԱՄՆ դո լա րը, ըն դա մե  նը` 1.991.330 ԱՄՆ դո լար և 20 ցենտ: 

Վճ ռով նշվել է նաև, որ « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի կող մի ց պարտ քը ժա մա նա կա ցույ ցին հա-

մա պա տաս խան մար վե լու դեպ քում Ըն կե րու թյան կող մի ց կկա տար վեն զի ջումն  եր` նա-

խա տես ված գու մար նե րի չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 24-33, հա տոր 4-րդ, գ.թ. 19-35):

2) Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո-

մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի կող մի ց 12.08.2011 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի 

հա մա ձայն՝ 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը ստա ցել է օ րի նա կան ուժ` դրա կա յաց ման պա հից 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 51, հա տոր 3-րդ, գ.թ.16):

 3) Ըն կե րու թյու նը 07.09.2012 թվա կա նին մի ջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց րել Դա տա րան՝ 

Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր-

ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը ճա նա չե լու և  այն Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա տա րե լու մա սին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3, հա տոր 4-րդ, 

գ.թ. 93):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վճռա 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 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 բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե նալ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 

մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար: 

 Սու յն վճռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա-

ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րու մն  ե րին. 

1.  արդ յո՞ք ներ պե տա կան օ րենսդ րու  թյամբ սահ ման ված է օ տա րերկր յա պե տու  թյան 

ար բիտ րա ժա յին տրի բու  նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) կող մի ց կա յաց ված դա տա կան 

ակ տը ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու  ժամկ  ետ.

2.  արդ յո՞ք այն դեպ քու մ, երբ կա տար ման է ներ կա յաց վու մ օ տա րերկր յա պե տու  թյան 

ար բիտ րա ժա յին տրի բու  նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) կող մի ց կա յաց ված դա տա կան 

ակ տը ՀՀ ի րա վա սու  դա տա րա նի կող մի ց ճա նա չե լու  մա սին ո րոշ ման հի ման վրա տրված 

կա տա րո ղա կան թերթ, « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 23-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված՝ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ հար կա դիր 
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կա տար ման նե րա կա յաց նե լու  մե  կամ յա ժամկ  ե տը պետք է հաշ վար կել օ տա րերկր յա պե-

տու  թյան ար բիտ րա ժա յին տրի բու  նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) դա տա կան ակտն օ րի-

նա կան ու  ժի մե ջ մտնե լու , թե՞ այդ դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյու  նու մ 

ճա նա չե լու  վե րա բեր յալ ո րոշ ման օ րի նա կան ու  ժի մե ջ մտնե լու  պա հից:

1) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նը ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2476-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին հա մա պա-

տաս խան, օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 

կա յաց րած վճիռ նե րը, ո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի ար-

բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը (այ սու հետ` դա տա կան ակ տեր), 

ո րոնք կա տա րում են պա հան ջում, են թա կա են ճա նաչ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված են օ տա րերկր յա պե տու-

թյուն նե րի դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու վե րա բեր-

յալ ո րո շում կա յաց նե լու՝ ՀՀ դա տա րան նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նախ և  ա ռաջ նշել, որ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նը են թադ րում է պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա կա յու-

թյուն, ինք նու րույ նու թյուն և  ան կա խու թյուն, ինչն իր մե ջ նե րա ռում է նաև պե տու թյան 

ամ բողջ տա րած քում ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյու նը: 

Հետ ևա բար օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ինք-

նըս տինք յան չեն կա րող ու նե նալ ի րա վա կան գոր ծո ղու թյան այն հատ կա նիշ նե րը (պար-

տա դի րու թյուն, ան հեր քե լիու թյուն, կա տա րե լիու թյուն, նա խա դա տե լիու թյուն), ինչ ու նեն 

ներ պե տա կան դա տա րան նե րի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տե րը:

Միև նույն ժա մա նակ պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նը չի բա ցա ռում օ տա րերկր յա դա-

տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան տա րած քում, ին չը նախ և  ա ռաջ մի  ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան դրսևո րում է:

Վե րը նշվա ծով պայ մա նա վոր ված՝ օ րենս դի րը նա խա տե սել է Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյու նում օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման կարգ՝ այդ 

ակ տե րի ճա նաչ ման ի րա վա սու թյու նը վե րա պա հե լով ՀՀ դա տա րան նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկր-

յա դա տա կան ակ տի ճա նա չումն  ի րե նից ներ կա յաց նում է ՀՀ դա տա րան նե րի կող մի ց 

այդ ակ տե րին այն պի սի ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րի տրա մադ րում, ո րոն ցով օժտ ված են 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րի` օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան 

ակ տե րը, և թույ լատ րում այդ ակ տի ի րա վա կան գոր ծո ղու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան տա րած քում: Այլ կերպ ա սած՝ կա տա րում պա հան ջող օ տա րերկր յա դա տա կան 

ակ տը մի այն ճա նաչ ման արդ յուն քում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ձեռք բե րում 

պար տա դի րու թյան և կա տա րե լիու թյան հատ կա նիշ ներ։ Ընդ ո րում, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2476-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 2477-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի փոխ կա պակց ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ՀՀ-ում ճա նաչ ման են թա կա են 

օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի դա տա րան նե րի` քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով կա յաց րած 

վճիռ նե րը, ո րո շումն  ե րը, օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի 

վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շումն  ե րը, ո րոնք 

կա տա րում են են թադ րում:

«Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րի ճա նաչ ման և կա տար ման մա սին» Ն յու 

Յոր քի 1958 թվա կա նի կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նը Կոն վեն ցիա յին մի ա ցել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 18.11.1997 թվա կա նի թիվ Ն-210-1 

ո րոշ մամբ) 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն կոն վեն ցիան կի րառ վում է այն ար-

բիտ րա ժա յին  ո րո շումն  ե րի  ճա նաչ ման և կա տար ման նկատ մամբ, ո րոնք կա յաց վել են 

այն պե տու թյան տա րած քում, քան այն պե տու թյու նը, ո րում հայց վում է այդ պի սի  ո րո-

շումն  ե րի ճա նա չու մը և կա տա րու մը` այն վե ճե րով, ո րոնց կողմ կա րող են լի նել ինչ պես 
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ֆի զի կա կան, այն պես էլ ի րա վա բա նա կան ան ձինք: Այն կի րառ վում է նաև այն ար բիտ-

րա ժա յին ո րո շումն  ե րի նկատ մամբ, ո րոնք ներ քին ո րո շումն  եր չեն հա մար վում այն պե տու-

թյու նում, որ տեղ հայց վում է դրանց ճա նա չու մը և կա տա րու մը: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Ար բիտ րա ժա յին  ո րո շումն  եր» տեր մի  նը 

նե րա ռում է ոչ մի այն յու րա քանչ յուր ա ռան ձին գոր ծով նշա նակ ված ար բիտր նե րի կա-

յաց րած ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րը, այլև ար բիտ րա ժա յին այն ո րո շումն  ե րը, ո րոնք կա-

յաց վել են մշտա պես գոր ծող այն ար բիտ րա ժա յին մար մի ն նե րի կող մի ց, ո րոնց դի մե լ են 

կող մե  րը:

Վ կա յա կոչ ված կոն վեն ցիոն դրույթ նե րից հետ ևում է, որ Կոն վեն ցիան հա վա սա րա-

պես կի րա ռե լի է ինչ պես օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե րի 

վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի, այն պես էլ մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շումն  ե րի նկատ մամբ: 

Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր Պայ մա նա վոր վող պե տու-

թյուն ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րը ճա նա չում է որ պես պար տա դիր և դ րանք կա տա րում 

է այն տա րած քի դա տա վա րա կան նոր մե  րին հա մա պա տաս խան, ո րում հայց վում է 

ճա նա չու մը և կա տա րու մը` կոն վեն ցիա յի հա ջոր դիվ շա րադր ված հոդ ված նե րով նա խա-

տես ված պայ ման նե րով:

 «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն՝ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճի ռը, ո րը կա յաց վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում կամ Օ տա րերկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շումն  ե րի ճա նաչ ման և կա տար-

ման մա սին Ն յու Յոր քի կոն վեն ցիա յի ան դամ որ ևէ այլ պե տու թյան տա րած քում, պետք է 

ճա նաչ վի որ պես պար տա դիր և հա մա պա տաս խան դա տա րա նին գրա վոր մի ջ նոր դե լու 

դեպ քում կա տար վի նույն հոդ վա ծին և 36-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քից 

դուրս կա յաց ված ար բիտ րա ժա յին վճիռ նե րը փո խա դար ձու թյան սկզբուն քով ճա նաչ վում 

և  ի կա տար են ած վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում՝ նույն օ րեն քին, այլ 

ի րա վա կան ակ տե րին և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին 

հա մա պա տաս խան: Ընդ ո րում, փո խա դար ձու թյու նը հա մար վում է առ կա, ե թե այլ բան 

ա պա ցուց ված չէ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ օ տա րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ գա յին 

ար բիտ րա ժի ո րո շու մը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լիս Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նը պար զում է մի այն, թե որ քա նով է օ տա րերկր յա 

պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շու մը հա-

մա պա տաս խա նում այն պա հանջ նե րին, ո րոնք սահ ման ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան հա մա պա տաս խան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով:

Հա մա պա տաս խան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րի պա հանջ նե րը պահ պա նած լի նե լու 

և ճա նա չու մը մե ր ժե լու` տվյ ալ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով նա խա տես ված հիմ քե րի բա-

ցա կա յու թյան դեպ քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նը ո րո շում 

է կա յաց նում օ տա րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ գա յին 

ար բիտ րա ժի ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու մա սին:

Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ար բիտ րա ժա յին ո րոշ ման ճա նա չու մը և 

կա տա րու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը:

Վե րը նշված` կոն վեն ցիոն և ներ պե տա կան ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ-

յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա-

յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) ո րո շու մը ճա նա չե լու և կա տա րե լու հար ցը 

լու ծե լիս ՀՀ դա տա րան նե րը չու նեն նշված ո րո շումն  ըստ էու թյան վե րա նա յե լու ի րա վա-

սու թյուն և պետք է սահ մա նա փակ վեն մի այն այն պայ ման նե րի առ կա յու թյան ստու գու-

մով, ո րոնց դեպ քում թույ լատր վում է հա մա պա տաս խան ո րոշ ման ճա նա չումն  ու կա-

տա րու մը, և պար զեն այն պայ ման նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք հիմք են ճա նա չու մը 

մե ր ժե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, 

որ թե՛ Կոն վեն ցիան և թե՛ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյունն օ տա րերկր յա պե տու թյան ար-
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բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) ո րո շու մը ճա նաչ ման ներ կա յաց-

նե լու ժամկ  ետ չեն նա խա տե սել:

2) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ օ տա րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ գա յին 

ար բիտ րա ժի ո րո շու մը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա-

սու դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շու  մը կա տար վում է « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր 

կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տար ման են թա կա են` ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ մա-

նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի և  ար բիտ րա ժա յին 

տրի բու նալ նե րի քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը, 

ինչ պես նաև քրեա կան գոր ծե րով օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի դա տավ ճիռ ներն ու ո րո-

շումն  ե րը` վն ա սի հա տուց ման և գույ քա յին այլ բռնա գան ձումն  ե րի մա սով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տար ման մի  ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քը, մաս նա վո րա պես, նույն 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով տրված կա տա րո ղա կան թերթն է:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով 

նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի վճիռ նե րի և  ո րո շում-

նե րի  կա տար ման  վե րա բեր յալ կա տա րո ղա կան թեր թը տա լիս է Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան այն դա տա րա նը, ո րը 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 կար գով ո րո շում է կա յաց րել տվյ ալ օ տա-

րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի վճի ռը և  ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

ճա նա չե լու վե րա բեր յալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տե րի 

ճա նաչ ման և կա տար ման ինս տի տու տը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-

գիրք ներ մուծ վեց «ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-

ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 18.02.2004 թվա կա նի թիվ ՀՕ-39-Ն օ րեն քով: 

Մաս նա վո րա պես` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը լրաց վեց 2476-րդ և 

2477-րդ հոդ ված նե րով, ո րոն ցով հան գա մա նա լից կեր պով կար գա վո րում ստա ցան օ տա-

րերկր յա դա տա կան ակ տե րի ճա նաչ ման և կա տար ման հետ կապ ված հար ցե րը: Մինչ 

այդ այս ինս տի տու տին առնչ վող ա ռան ձին հար ցեր (օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տի կա-

տար ման հետ կապ ված) կար գա վոր ված էին « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ո րի 2-րդ հոդ վածն օ րեն քի ըն դուն ման պա հին (05.05.1998թ.) 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ նա խա տե սում էր, որ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են` Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում 

օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի և մի ջ նորդ դա տա րան նե րի վճիռ ներն ու ո րո շումն  ե րը, իսկ 

ար դեն « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 04.02.2004 

թվա կա նի թիվ ՀՕ-32-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից հե տո նույն հոդ վա ծի 

4-րդ կե տը սահ մա նում է, որ հար կա դիր կա տար ման են թա կա են` ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ-

մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի և  ար բիտ րա ժա-

յին տրի բու նալ նե րի քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե-

րը, ինչ պես նաև քրեա կան գոր ծե րով օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի դա տավ ճիռ ներն ու 

ո րո շումն  ե րը` վն ա սի հա տուց ման և գույ քա յին այլ բռնա գան ձումն  ե րի մա սով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տը պետք է 

մե կ նա բա նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

կե տի հետ հա մակ ցու թյան մե ջ, որ պի սի պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում 

է, որ օ րենս դի րը, օ տա րերկր յա պե տու թյան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը կամ մի  ջազ-
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գա յին ար բիտ րա ժի ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նա չե լու հնա րա-

վո րու թյուն նա խա տե սե լով, մի և նույն ժա մա նակ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ մա նել է ոչ թե ան մի  ջա կա նո րեն օ տա-

րերկր յա դա տա կան ակ տի կա տար ման, այլ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե-

լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նի ո րոշ ման 

կա տար ման հնա րա վո րու թյուն, որն իր հեր թին են թա կա է կա տար ման « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի հա մա ձայն՝ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա րող է կա տար ման ներ-

կա յաց վել մե կ տար վա ըն թաց քում` սկսած այն օր վա նից, երբ`

1) օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել դա տա կան ակ տը.

2) ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ.

3) լրա ցել է դա տա կան ակ տի կա տա րու մը հե տաձ գե լու սահ ման ված ժամկ  ե տը.

4) դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց րել կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե-

լու բաց թողն ված ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին.

5) ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րո շու մը պար տա դիր է դար ձել կող մե -

րի հա մար:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման վել է, որ « Դա տա կան ակ տե րի հար-

կա դիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով կա տար ման են թա կա է օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նի ո րո շու մը, ո րի հի ման վրա էլ 

տրա մադր վում է կա տա րո ղա կան թերթ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ-

ման ված՝ կա տա րո ղա կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե  կամ յա ժամկ  ե տը պետք 

է հաշ վար կել օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան ի րա վա սու դա տա րա նի ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու օր վա նից: 

Այս պի սով, քա նի դեռ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

տա րած քում օ րեն քով սահ ման ված կար գով չի ճա նաչ վել, այ սինքն` ձեռք չի բե րել պար-

տա դի րու թյան ու կա տա րե լիու թյան հատ կա նիշ ներ, այն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում են թա կա չէ կա տար ման՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե օ տա րերկր յա պե տու թյու-

նում երբ է կա յաց վել նշված դա տա կան ակ տը կամ երբ է այն մտել օ րի նա կան ու ժի մե ջ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է հան դի սա նում 

նաև հետև յա լը.

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ կե տի հա մա ձայն` հար կա դիր կա տար ման են թա կա են ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի 

վճիռ նե րը:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը տրվում է ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ նե-

րի վճիռ նե րի հի ման վրա:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 

3-րդ մա սի հա մա ձայն` կա տա րո ղա կան թեր թը տրվում է` ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե-

րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա դա տա րան նե րի և  ար բիտ րա ժա յին տրի բու-

նալ նե րի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի հի ման վրա:

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի հա մա ձայն` ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճռի հար կա դիր կա տար ման հա-

մար կա տա րո ղա կան թերթ տա լիս է ՀՀ Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ՀՀ մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րում օ տա րերկր յա պե տու թյան ար-

բիտ րա ժա յին տիր բու նա լի վճիռ նե րի և  ո րո շումն  ե րի կա տար ման վե րա բեր յալ կա տա րո-
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ղա կան թեր թը տա լիս է ՀՀ այն դա տա րա նը, ո րը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ո րո շում է կա յաց րել տվյ ալ օ տա րերկր յա պե տու թյան 

ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճի ռը և  ո րո շու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա-

նա չե լու վե րա բեր յալ:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 

ի րա վա կան ակ տը մե կ նա բան վում է դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և  ար տա հայ տու-

թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ` հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` 

նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում մի և նույն հաս կա ցու թյու նը սահ մա նե լիս կամ մի և նույն 

մի տքն ար տա հայ տե լիս պետք է կի րառ վեն մի և նույն բա ռե րը, տեր մի ն նե րը կամ բա ռա-

կա պակ ցու թյուն նե րը ո րո շա կի հեր թա կա նու թյամբ: Ի րա վա կան ակ տում տար բեր հաս-

կա ցու թյուն նե րը չեն կա րող օգ տա գործ վել մի և նույն տեր մի  նով:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օ րենսդ րի կող մի ց հստակ տա րան ջատ վել են «ար բիտ րա-

ժա յին տրի բու նալ» և «օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» հաս կա-

ցու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես` « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 

ՀՀ օ րեն քում ամ րագր ված «ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում 

է «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ՀՀ տա րած քում 

ձևա վոր ված և գոր ծող ար բիտ րա ժա յին դա տա րան նե րի առն չու թյամբ և չի կա րող նույ-

նաց վել «օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նալ» և «օ տա րերկր յա դա-

տա րան» հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: Օ րենս դի րը տա րան ջա տել է նաև «ար բիտ րա ժա յին 

տրի բու նա լի վճիռ ներ» և «օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ-

ներ և  ո րո շումն  եր» հաս կա ցու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես` «ար բիտ րա ժա յին տրի բու-

նա լի վճիռ ներ» եզ րույ թի պա րա գա յում հար կա դիր կա տար ման են թա կա են ներ պե տա-

կան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճիռ նե րը և կա տա րո ղա կան թերթ ան մի  ջա կա նո րեն 

տրվում է նշված վճիռ նե րի հի ման վրա, իսկ «օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին 

տրի բու նա լի վճիռ ներ և  ո րո շումն  եր» եզ րույ թի դեպ քում հար կա դիր կա տար ման են թա կա 

են ՀՀ դա տա րան նե րի կող մի ց օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի 

(մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա կան 

ակ տե րը, և կա տա րո ղա կան թերթ տրվում է ՀՀ ի րա վա սու դա տա րա նի կող մի ց կա յաց-

ված` ճա նաչ ման հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի հի ման վրա:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այն դեպ քում, 

երբ կա տար ման է ներ կա յաց վում ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճռի հի ման վրա տրված 

կա տա րո ղա կան թեր թը, այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կ տար վա ժամկ  ե տը պետք է 

հաշ վար կել սկսած այն օր վա նից, երբ կա յաց վել է ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի վճի ռը: 

Մինչ դեռ այն դեպ քում, երբ կա տար ման է ներ կա յաց վում օ տա րերկր յա պե տու թյան ար-

բիտ րա ժա յին տրի բու նա լի (մի  ջազ գա յին ար բիտ րա ժի) վճիռ նե րը և  ո րո շումն  ե րը ճա նա-

չե լու վե րա բեր յալ դա տա կան ակ տը, ա պա այն կա տար ման ներ կա յաց նե լու մե կ տար վա 

ժամկ  ե տը պետք է հաշ վար կել այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա-

լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա-

կա նի վճռի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան պա հանջ նե րը « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի նկատ մամբ 

ճա նաչ վել են պատ ճա ռա բան ված և  օ րի նա չափ, և վճռ վել է վեր ջի նիցս բռնա գան ձել 

1.739.685,65 ԱՄՆ դո լար հիմն  ա կան պարտ քը, 231.599,41 ԱՄՆ դո լար տույ ժը, ար բիտ րա-

ժա յին գան ձում վճա րե լու ծախ սե րը փոխ հա տու ցե լու 20.045,14 ԱՄՆ դո լա րը, ըն դա մե  նը՝ 

1.991.330 ԱՄՆ դո լար և 20 ցենտ: Վճ ռով նշվել է նաև, որ « Գոլ դեն Ֆիլդ» ՍՊԸ-ի կող մի ց 

պարտ քը ժա մա նա կա ցույ ցին հա մա պա տաս խան մար վե լու դեպ քում Ըն կե րու թյան կող-

մի ց կկա տար վեն զի ջումն  եր` նա խա տես ված գու մար նե րի չա փով: Նշ ված վճի ռը կա յաց-

ման օ րը՝ 11.02.2011 թվա կա նին, մտել է օ րի նա կան ու ժի մե ջ:
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Ըն կե րու թյու նը 07.09.2012 թվա կա նին Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա-

լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա-

կա նի վճի ռը ճա նա չե լու և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա տա րե լու մա սին մի ջ-

նոր դու թյամբ դի մե լ է Դա տա րան:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, քննու թյան առ նե լով Ըն կե րու թյան մի ջ նոր դու թյու նը, գտել 

է, որ այն են թա կա է բա վա րար ման, հետ ևա բար ճա նա չել է Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու-

նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա-

նի 11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը, մի և նույն ժա մա նակ ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում 

նշե լով, որ Ըն կե րու թյու նը ճա նաչ ման և կա տա րու մը թույ լատ րե լու մի ջ նոր դու թյամբ դի մե լ 

է վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լուց մե կ տա րի և յոթ ա մի ս հե տո, հղում կա տա րե լով 

« Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծին, ո րո շել 

է Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր-

ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 11.02.2011 թվա կա նի վճռի հի ման վրա տրա մադ րել կա-

տա րո ղա կան թերթ և թույ լատ րել դրա կա տա րու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-

րած քում՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գի և ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 2477-րդ հոդ վա ծը և « Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը, ան հիմն  է հա մա րել Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո-

ղո քի պնդումն  առ այն, որ կա տա րո ղա կան թերթն ա ռա ջին ան գամ կա տար ման կա րող է 

ներ կա յաց վել ճա նաչ ման մա սին ո րո շումն  ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց-

քում: Եզ րաhան գե լով, որ կա տա րո ղա կան թեր թը կա րող է կա տար ման ներ կա յաց վել մե կ 

տար վա ըն թաց քում սկսած այն օր վա նից, երբ օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտել դա տա կան 

ակ տը կամ ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա լը կա յաց րել է վճիռ, այլ ոչ թե Դա տա րա նի կող-

մի ց օ տա րերկր յա պե տու թյան ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի վճռի ճա նաչ ման և կա տար-

ման վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը քննու թյան առ նե լու մա սին կա յաց րած ո րո շու մի ց մե կ 

տար վա ըն թաց քում, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մե ր ժել է Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը:

Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ Դա տա րա նը, բա-

վա րա րե լով Ըն կե րու թյան մի ջ նոր դու թյու նը, ճա նա չել է Ուկ րաի նա յի առևտ րաարդ յու նա-

բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող մի  ջազ գա յին կո մե ր ցիոն ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի 

11.02.2011 թվա կա նի վճի ռը և թույ լատ րել դրա կա տա րու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան տա րած քում` ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սում նշե լով, որ այն են թա կա է կա տար ման ՀՀ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գի և ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ, իսկ Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նը մե ր ժել է Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը՝ օ րի նա կան ու ժի մե ջ թող նե լով Դա-

տա րա նի ո րո շու մը: Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, թե՛ Դա տա րա նը, թե՛ Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նը դա տա կան ակ տե րի պատ ճա ռա բա նա կան մա սե րում անդ րա դար ձել են « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծին, ո րի վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում կա տա րել են օ տա րերկյ  ա ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նի կող մի ց կա յաց ված 

դա տա կան ակ տը ճա նաչ ման և կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րի վե րա բեր յալ՝ 

սույն ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած դիր քո րո շումն  ե րից տար բեր վող եզ րա հան գումն  եր:

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տի ճա նաչ-

ման և կա տար ման մի ջ նոր դու թյան քննարկ ման շրջա նակ նե րում ի րա վա սու դա տա րան-

նե րը սահ մա նա փակ ված են մի այն ՀՀ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով և ներ պե տա կան 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այն պայ ման նե րի առ կա յու թյան ստու գու մով, ո րոնց դեպ-

քում թույ լատր վում է օ տա րերկր յա ո րոշ ման ճա նա չումն  ու կա տա րու մը, և  այն պայ ման-

նե րի բա ցա կա յու թյան պարզ մամբ, ո րոնք հիմք են ճա նա չու մը մե ր ժե լու հա մար, իսկ կա-

տա րո ղա կան թեր թի կա տար ման ժամկ  ետ նե րը, կարգն ու պայ ման նե րը չեն կա րող լի նել 

քննարկ ման և լուծ ման ա ռար կա, քա նի որ այդ հար ցե րը կար գա վոր վում են « Դա տա կան 

ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, և կա րող են քննարկ ման ա ռար կա 

դառ նալ մի այն օ տա րերկր յա դա տա կան ակ տը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա-

նա չե լու, դրա կա տա րու մը թույ լատ րե լու վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լուց և  այդ ո րոշ-

ման կա տար ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա պա տաս խան կա տա րո-
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ղա կան թերթ տրա մադ րե լուց հե տո:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րում բո ղո քա բե րի 

փաս տարկն առ այն, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը, քննու թյան առ նե լով կա տա րո ղա-

կան թեր թը կա տար ման ներ կա յաց նե լու կարգն ու ժամկ  ետ նե րը, ոչ մի այն դուրս են ե կել 

մի ջ նոր դու թյան քննու թյան ա ռար կա յի շրջա նակ նե րից, այլև սխալ եզ րա հանգ ման են 

ե կել տվյ ալ հար ցե րի վե րա բեր յալ:

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա-

նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 240-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

1-ին և 4-րդ  են թա կե տե րով սահ ման ված` վե րաքն նիչ դա տա րա նի դա տա կան ակ տը մաս-

նա կի՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, ան փո փոխ թող նե լու, ինչ պես նաև 

այն մաս նա կիո րեն բե կա նե լու և փո փո խե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը 

հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծով վե ճի լու-

ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է « Մար դու 

ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա-

կան կոն վեն ցիա յի վե րոգր յալ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան 

ի րա վուն քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում 

նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 240-2412-րդ հոդ ված նե րով՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-

ցիա կան դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րոշ ման՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ 

վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 07.03.2014 թվա կա նի 

ո րո շու մը եզ րա փա կիչ մա սում «…ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գի և ժամկ  ետ նե-

րի պահ պան մամբ…» ար տա հայ տու թյամբ ան փո փոխ թող նե լու մա սը և  այդ մա սով այն 

փո փո խել՝ Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա-

վա սու թյան դա տա րա նի 07.03.2014 թվա կա նի ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սից հա նել «…ՀՀ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գի և ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ…» ար տա հայ տու-

թյու նը:

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել օ րի նա կան ու ժի մե ջ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա-

բա նու թյուն նե րով:

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վարչական վերաքննիչ Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6199/05/13

դատարանի որոշում 2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6199/05/13    

Նախագահող դատավոր՝ Գ. Ղարիբյան

Դատավորներ՝ Ա. Աբովյ ան

 Ա. Առաքելյ ան

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

 և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 

 նախագահու թյամբ  Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ 

 մասնակցու թյամբ դատավորներ Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Աի դա Նա զար յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Հեր-

մի  նե Ա վե տիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 12.03.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Աի դա Նա զար յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 

« Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն)՝ 29.04.2013 

թվա կա նի թիվ 1300555193 վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շումն  ան վա վեր ճա-

նա չե 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` Աի դա Նա զար յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու-

թյան 29.04.2013 թվա կա նի թիվ 1300555193 վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Սարգս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

22.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 12.03.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Աի դա Նա զար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

22.10.2013 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Աի դա Նա զար յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու  թյան մա սին» Վիեն-

նա յի 1968 թվա կա նի նո յեմ բե րի 08-ի կոն վեն ցիա յի 18-րդ հոդ վա ծը, « Ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու  թյան անվ տան գու  թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ կա-

ռա վա րու  թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955 ո րոշ մամբ հաս տատ ված ՀՀ ճա նա պար հա-

յին երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի X բա ժի նը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 27-րդ և 146-րդ հոդ ված նե րը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի կող մի ց բազ-

մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և լ րիվ չի հե տա զոտ վել որ պես ա պա ցույց ներ կա յաց ված տե սան-

յու թը, հա կա ռակ պա րա գա յում Դա տա րա նը կպար զեր, որ Աի դա Նա զար յա նը մուտք չի 

գոր ծել խաչ մե  րուկ, հետ ևա բար և չէր կա րող խախ տել խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րը: 

Ա վե լին, Աի դա Նա զար յա նը որ ևէ ի րա վա խախ տում թույլ չի տվել, այլ ել նե լով իր և  երթ-

ևե կու թյան այլ մաս նա կից նե րի անվ տան գու թյան նկա տա ռումն  ե րից՝ ան ցել է 1.12 գծան-

շու մը (կանգ-գի ծը), սա կայն չի հա տել 1.14.1 գծան շու մը/հե տիոտ նա յին ան ցու մը: Ա վե լին, 

ե թե տե սա կա նո րեն հա մար վի, որ Աի դա Նա զար յա նի մե  քե նան մուտք է գոր ծել խաչ-

մե  րուկ, ա պա ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց Վիեն նա յի 1968 թվա կա նի նո յեմ բե րի 

08-ի « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան մա սին» կոն վեն ցիա յի 18-րդ հոդ վա ծի կի րառ ման 

պայ ման նե րում վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը կդիտ վեին ի րա վա չափ, քա նի որ Վիեն նա յի 

1968 թվա կա նի նո յեմ բե րի 08-ի « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան մա սին» կոն վեն ցիա յի 

18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` խաչ մե  րուկ դուրս ե կած վա րոր դը, որ տեղ երթ ևե կու թյու նը 

կար գա վոր վում է լու սա յին ճա նա պար հա յին ազ դան շան նե րով, կա րող է խաչ մե  րու կից 

դուրս գալ` չսպա սե լով, որ ի րեն անհ րա ժեշտ ուղ ղու թյամբ երթ ևե կու թյու նը բաց վի, սա-

կայն պայ մա նով, որ դա չի խան գա րի ճա նա պար հից մյուս օգտ վող նե րի շարժ մանն այն 

ուղ ղու թյամբ, ո րով երթ ևե կու թյու նը բաց է: Այ սինքն` գնա հա տե լով ի րադ րու թյու նը՝ Աի դա 

Նա զար յանն ի րա վունք ու ներ չշա րու նա կե լու երթ ևե կու թյու նը, ե թե դա կխան գա րեր ճա-

նա պար հից մյուս օգտ վող նե րի շարժ մա նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ անդ րա դարձ չի կա տա րել Աի դա Նա զար յա նի կող մի ց 

բարձ րաց ված թե՛ փաս տա կան, և թե՛ ի րա վա կան հիմն  ա վո րումն  ե րին, ին չը վեր ջինս պար-

տա վոր էր ա նել: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 12.03.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ծա ռա յու թյան 29.04.2013 թվա կա նի թիվ 1300555193 ո րոշ ման հա մա ձայն` Աի դա 

Նա զար յա նը ՎԱԶ 21104-125-51 մակ նի շի 06OS940 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե-

նա յով 22.04.2013 թվա կա նին ժա մը 09:59-ին Եր ևա նի Վա ղարշ յան/ Խա չատր յան խաչ մե -

րու կի հատ վա ծում խախ տել է խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րը, ո րի արդ յուն քում Վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի 

հա մա ձայն` տու գան վել է 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով (գ.թ. 5)։

2) Վար չա կան ի րա վա խախտ ման մա սին տե սագ րու թյան հա մա ձայն` ՎԱԶ 21104-125-

51 մակ նի շի 06OS940 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վա րորդ Աի դա Նա զար յա-

նը հա տել է կանգ-գի ծը, սա կայն չի հա տել հե տիոտ նա յին ան ցու մը (գ.թ. 20)։

3) Դա տա րա նի 29.04.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյան հա մա-

ձայն՝ Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը հայտ նել է, որ Աի դա Նա զար յա նի կող մի ց թույլ է 

տրվել ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 93-րդ կե տի խախ տում (գ.թ. 25):



363

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 և նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված հիմ քի 

առ կա յու թյամբ, այն է` բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա-

նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան 

հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րը` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր-

ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով 

ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 

գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, բա ցա հայ տե լով 

«խաչ մե  րու կ» հաս կա ցու  թյու  նը, անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ հար-

ցադ րու մն  ե րին.

- արդ յո՞ք խաչ մե  րու  կից ա ռաջ գտնվող « Կանգ-գիծ» գծան շու  մը հա տե լու , սա կայն 

(հե տիոտ նա յին ան ցու  մը չհա տե լու ) խաչ մե  րու կ մու տք չգոր ծե լու , այ սինքն՝ տվյ ալ ու ղ ղու -

թյամբ խաչ մե  րու  կի սահ մա նը չհա տե լու  դեպ քու մ կա րող է ա ռա ջա նալ վար չա կան պա-

տաս խա նատ վու  թյու ն` խաչ մե  րու կ նե րի անց ման կա նոն նե րի խախտ ման հա մար.

- արդ յո՞ք երթ ևե կու  թյան մաս նա կի ցը կա րող է վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան 

են թարկ վել խաչ մե  րու  կի անց ման կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, ե թե խախ տու  մը հայտ-

նա բեր վել է տե սան կա րա հա նող կամ լու  սան կա րող սար քե րով, և դ րան ցով ար ձա նագր-

ված ի րա վի ճակ նե րի հա մար ճա նա պար հա յին երթ ևե կու  թյան անվ տան գու  թյան ա պա-

հով ման և կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված է ի րա վա չափ 

վար քա գիծ ընտ րե լու  հնա րա վո րու  թյու ն:

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 

5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց խաչ մե  րուկ-

նե րի անց ման կա նոն նե րը խախ տե լը ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված 

նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 5-րդ 

մա սի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դրա նով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման (զան-

ցան քի) օբ յեկ տիվ կող մը դրսևոր վում է խաչ մե  րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րը խախ տե լով: 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ՀՀ 

ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի (այ սու հետ՝ ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու-

թյան կա նոն ներ) « Խաչ մե  րուկ նե րի ան ցու մը» վեր տա ռու թյամբ X բա ժի նը սահ մա նում է 

խաչ մե  րուկ մուտք գոր ծե լուց մի նչև խաչ մե  րու կից դուրս գա լը երթ ևե կու թյան ըն թաց քում 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի վար քագ ծի կա նոն նե րը:

Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման հա մար ան-

ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի խաչ մե -

րու կի սահ ման նե րի ո րո շու մը և խաչ մե  րու կի տա րած քի բնու թագ րու մը:

« Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան մա սին» Վիեն նա յի 1968 թվա կա նի նո յեմ բե րի 08-ի 

կոն վեն ցիա յի (վա վե րաց րել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 25.10.2004 թվա կա նի թիվ Ն-129-3 

ո րոշ մամբ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար ու ժի մե ջ է մտել 08.02.2006 թվա-

կա նին) 1-ին հոդ վա ծի «ը» կե տի հա մա ձայն՝ խաչ մե  րու կը նույն մա կար դա կի վրա ճա-

նա պարհ նե րի ցան կա ցած հա տումն  է, նրանց մի ա ցու մը կամ ճյու ղա վո րու մը (նե րառ յալ` 

այդ պի սի հա տումն  ե րի, մի ա ցումն  ե րի կամ ճյու ղա վո րումն  ե րի տա րած քը):

Խաչ մե  րուկ հաս կա ցու թյան ա վե լի լայն սահ մա նու մը տրված է « Ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում, ո րի 

հա մա ձայն՝ խաչ մե  րու կը մի և նույն մա կար դա կի վրա ճա նա պարհ նե րի հատ ման, մի աց-
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ման կամ ան ջատ ման տա րածքն է, նե րառ յալ` այդ պի սի հա տու մով, մի ա ցու մով, ան ջա-

տու մով ա ռա ջա ցած տա րած քը, ո րը պայ մա նա կա նո րեն սահ մա նա զատ ված է այդ ճա նա-

պարհ նե րի երթ ևե կե լի մա սե րի հատ ման, մի աց ման կամ ան ջատ ման տի րույ թում առ կա 

կո րա ցումն  ե րի հա մա պա տաս խա նա բար հա կա դիր սկզբնա կե տե րը մի աց նող եր ևա կա-

յա կան գծե րով: Մեր ձա կա տա րած քից ել քը ճա նա պարհ խաչ մե  րուկ չի հա մար վում:

« Խաչ մե  րուկ» հաս կա ցու թյան վե րը նշված սահ մա նումն  ե րից հետ ևում է, որ խաչ մե -

րու կը մի և նույն մա կար դա կի վրա ճա նա պարհ նե րի հատ ման, մի աց ման կամ ան ջատ ման 

տա րածքն է, իսկ դրա սահ ման նե րը ո րոշ վում են այն եր ևա կա յա կան գծե րով, ո րոն ցով 

մի ա նում են երթ ևե կե լի մա սե րի կո րա ցումն  ե րի հա կա դիր սկզբնա կե տե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ կա նո նա վոր խաչ մե  րու կում սո-

վո րա բար մայ թերն ընդ հատ վում են, և մայ թե րի ընդ հատ ման հատ վա ծում, որ պես կա-

նոն, ճա նա պար հը կո րաց վում է երթ ևե կե լի մասն ըն դար ձա կե լու և  ավ տո մե  քե նա նե րի 

մանև րը հեշ տաց նե լու հա մար: Խաչ մե  րու կի բնու թագ րում օգ տա գործ վող հա կա դիր մայ-

թե րի այդ կո րա ցու մով էլ, հաշ վի առ նե լով խաչ մե  րու կի կենտ րո նից ըն կած ա մե  նա մե ծ 

հե ռա վո րու թյու նը, ո րոշ վում է խաչ մե  րու կի սահ մա նը (տե՛ս նկ.1): Սա կայն ո րոշ ան կա նոն 

խաչ մե  րուկ նե րում (օ րի նակ T-աձև, Y-աձև) հնա րա վոր է մայ թեզ րի ընդ հատ ման և հետ-

ևա բար նաև՝ կո րաց ման բա ցա կա յու թյուն: Այս դեպ քում խաչ մե  րու կի սահ մա նը Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի գնա հատ մամբ պետք է ո րո շել՝ հաշ վի առ նե լով ճա նա պար հի երթ ևե կե լի 

մա սի հատ ման սահ ման նե րը (տե՛ս նկ. 2): 

 

Նկ.1: Խաչ մե  րու  կի սահ ման նե րի ո րո շու  մը         Նկ. 2:Ան կա նոն խաչ մե  րու  կի սահ ման նե րի ո րո շու  մը

 

ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի` << Խաչ մե  րուկ նե րի ան ցու մը>> վեր-

տա ռու թյամբ X բաժ նում տեղ գտած 93-րդ կե տի հա մա ձայն՝ լու սա ցույ ցի թույ լատ րող 

ազ դան շա նի դեպ քում խաչ մե  րուկ մուտք գոր ծած վա րոր դը պետք է այն ա զա տի նա-

խընտ րած ուղ ղու թյամբ` ան կախ ել քի լու սա ցույ ցի ազ դան շա նից, սա կայն ե թե խաչ մե -

րու կում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ըն թաց քի ուղ ղու թյամբ տե ղադր ված լու սա ցույց նե րից 

ա ռաջ առ կա է 1.12` « Կանգ-գիծ» գծան շու մը (կամ 6.16` « Կանգ-գիծ» նշան ներ), նա պետք է 

ղե կա վար վի յու րա քանչ յուր լու սա ցույ ցի ազ դան շան նե րով:

ՀՀ ճա նա պար հա յին եր ևե կու թյան կա նոն նե րի Ձև 2 « Ճա նա պար հա յին գծան շումն  եր» 

բաժ նի հա մա ձայն՝ 1.12 «կանգ-գիծ» հո րի զո նա կան գծան շու մը ցույց է տա լիս այն տե ղը, 

որ տեղ վա րոր դը պետք է կանգ առ նի լու սա ցույ ցի (կար գա վո րո ղի) ար գե լող ազ դան շա նի 

կամ 2.5` «Երթ ևե կու թյունն ա ռանց կան գա ռի ար գել ված է» նշա նի առ կա յու թյան դեպ քում, 

ինչ պես նաև եր կա թու ղա յին գծան ցի առջև, երբ գծան ցով երթ ևե կու թյունն ար գել ված է:

ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 18-րդ կե տի հա մա ձայն՝ լու սա ցույ ցի 

(բա ցի դար ձա փո խա յի նից) կամ կար գա վո րո ղի ար գե լող ազ դան շա նի դեպ քում վա րոր դը 

պետք է կանգ առ նի « Կանգ-գիծ» գծանշ ման (կամ 6.16` « Կանգ-գիծ» նշա նի) առջև, իսկ 

դրա բա ցա կա յու թյան դեպ քում`

1)  հատ վող երթ ևե կե լի մա սի առջև` հաշ վի առ նե լով կա նոն նե րի 93-րդ կե տը, խո չըն-

դոտ չստեղ ծե լով հե տիոտ նե րի հա մար.
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2) եր կա թու ղա յին գծան ցից ա ռաջ` կա նոն նե րի 111-րդ կե տի պա հանջ նե րին հա մա-

պա տաս խան.

3) այլ վայ րե րում` լու սա ցույ ցի կամ կար գա վո րո ղի առջև` խո չըն դոտ չստեղ ծե լով 

թույ լատ րե լի ուղ ղու թյուն նե րով երթ ևե կող տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի և հե տիոտ նե րի 

հա մար:

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց ճա նա պար հա յին 

նշան նե րի կամ ճա նա պար հա յին գծան շումն  ե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լը ա ռա ջաց նում է 

տու գան քի նշա նա կում` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

 « Խաչ մե  րուկ» հաս կա ցու թյան և խաչ մե  րու կի սահ ման նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված 

եզ րա հան գումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով « Կանգ-գիծ» գծանշ ման հատ ման 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ « Կանգ-գիծ» գծանշ ման 

հա տումն  ինք նին չի նշա նա կում, որ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը մուտք է գոր ծել խաչ մե  րուկ, 

քա նի դեռ վեր ջինս չի հա տել խաչ մե  րու կի սահ մա նը: Այ սինքն՝ մի այն « Կանգ-գիծ» գծանշ-

ման հա տու մը դեռևս չի կա րող հա մար վել խաչ մե  րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րի խախ տում, 

քա նի որ խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի խախ տու մը դրսևոր վում է խաչ մե  րուկ մուտք 

գոր ծե լուց՝ խաչ մե  րու կի սահ մա նը հա տե լուց մի նչև խաչ մե  րու կի սահ ման նե րից դուրս գա լը՝ 

երթ ևե կու թյան ըն թաց քում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց ՀՀ ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի X բաժ նով սահ ման ված կա նոն նե րը խախ տե լով:

Ինչ վե րա բե րում է ինք նին « Կանգ-գիծ» գծանշ ման հատ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի գնա հատ մամբ, ե թե տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը, հա տե լով « Կանգ-գիծ» գծան շու մը, 

դեռևս մուտք չի գոր ծել խաչ մե  րուկ, ա պա ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 

18-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րի խախտ մամբ պայ մա նա վոր ված կա րող է վրա 

հաս նել Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նը, ո րով սահ ման ված ի րա վա խախտ-

ման օբ յեկ տիվ կողմն  էա կա նո րեն տար բեր վում է նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման-

ված՝ խաչ մե  րուկ նե րի անց ման կա նոն նե րի խախտ ման զան ցան քի օբ յեկ տիվ կող մի ց:

 « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան մա սին» Վիեն նա յի 1968 թվա կա նի նո յեմ բե րի 

08-ի կոն վեն ցիա յի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ խաչ մե  րու կին մո տե նա լիս 

վա րոր դը պետք է ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն ցու ցա բե րի՝ ել նե լով տե ղի 

պայ ման նե րից: Մաս նա վո րա պես` վա րոր դը փո խադ րա մի  ջո ցը պետք է վա րի այն պի-

սի ա րա գու թյամբ, որ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա կանգ նե լու և բաց թող նե լու անց ման 

ա ռաջ նա հեր թու թյան ի րա վունք ու նե ցող փո խադ րա մի  ջոց նե րը: Նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա-

սի հա մա ձայն՝ նույ նիսկ ե թե լու սա յին ազ դան շան ներն անց նե լը թույ լատ րում են, 

վա րոր դը չպետք է դուրս գա խաչ մե  րուկ, ե թե այն պի սի խցա նում է ա ռա ջա ցել, 

որ նա հա վա նա բար ստիպ ված կլի նի կանգ առ նել` դրա նով իսկ խո չըն դոտ ներ ստեղ-

ծե լով լայ նա կի ուղ ղու թյամբ շարժ վող նե րի հա մար: Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ խաչ մե  րուկ դուրս ե կած վա րոր դը, որ տեղ երթ ևե կու թյու նը կար գա վոր վում է լու-

սա յին ճա նա պար հա յին ազ դան շան նե րով, կա րող է խաչ մե  րու կից դուրս գալ` չսպա սե լով, 

որ ի րեն անհ րա ժեշտ ուղ ղու թյամբ երթ ևե կու թյու նը բաց վի, սա կայն պայ մա նով, որ դա 

չի խան գա րի ճա նա պար հից մյուս օգտ վող նե րի շարժ մանն այն ուղ ղու թյամբ, ո րով 

երթ ևե կու թյու նը բաց է:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րը նշված կոն վեն ցիոն դրույթ նե րը հա մադ րե լով ներ պե տա-

կան օ րենսդ րու թյան վկա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի հետ, գտնում է, որ 1.12 « Կանգ-գիծ» 

ճա նա պար հա յին հո րի զո նա կան գծանշ ման պա հան ջի խախ տու մը, ե թե տրանս պոր տա-

յին մի  ջո ցը մուտք է գոր ծել խաչ մե  րուկ, ինք նըս տինք յան չի կա րող հիմք հան դի սա-

նալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դին խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րի (ՀՀ ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 93-րդ կե տի) խախ տում վե րագ րե լու հա մար: 

Մաս նա վո րա պես` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ խաչ մե  րուկ մուտք գոր ծած 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի հա մար սահ մա նե լով խաչ մե  րու կը ա զա տե լու պար-

տա կա նու թյուն՝ օ րենս դի րը նպա տակ է ու նե ցել ա պա հո վե լու տրանս պոր տա յին բարձր 
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թո ղու նա կու թյուն և բա ցա ռե լու տրանս պոր տա յին խցա նումն  ե րը: Միև նույն ժա մա նակ, 

սա կայն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան ըն թաց-

քում հնա րա վոր են այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դը, 

ել նե լով այդ պա հին երթ ևե կու թյան ձևա վոր ված դի նա մի կ ի րա վի ճա կից, հար կադր ված 

լի նի ընտ րել ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյու նը կա նո նա կար գող ի րա վա կան ակ տե րով 

նա խա տես ված այլ վար քա գիծ, որն ուղղ ված կլի նի եր թե կու թյան այլ մաս նա կից նե րի 

(այդ թվում նաև` հե տիոտ նե րի) անվ տան գու թյան ա պա հով մա նը և վ թա րա յին ի րա վի-

ճակ նե րից խու սա փե լուն, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ ինչ պես խաչ մե  րու կում, այն պես 

էլ խաչ մե  րուկ չհան դի սա ցող ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ճա նա պարհ նե րի հատ ման կամ 

ճյու ղա վոր ման դեպ քե րում: Ի վեր ջո, ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյու նը կա նո նա կար գող 

ի րա վա կան ակ տե րի նպա տա կը հենց ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան մաս նա կից նե րի 

անվ տան գու թյան ա պա հո վումն  է, ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հար նե րի նա-

խա կան խու մը, դրանց ծան րու թյան և հետ ևանք նե րի նվա զե ցու մը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ե թե « Ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և (կամ) այլ ի րա վա կան ակ տե րով 

նա խա տես ված է երթ ևե կու թյան մաս նակ ցի հնա րա վոր այլ ի րա վա չափ վար քա գիծ (օ րի-

նակ՝ լու սա ցույ ցի թույ լատր ված լույ սի առ կա յու թյամբ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դը 

մուտք է գոր ծել խաչ մե  րուկ, սա կայն հար կադր ված կանգ է ա ռել երթ ևե կու թյու նը հան-

կար ծա կի խո չըն դո տող հան գա ման քի պատ ճա ռով), ա պա վար չա կան պա տաս խա նատ-

վու թյան հար ցը լու ծե լիս հարկ է պար զել՝ արդ յո՞ք ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան 

կա նոն նե րով նա խա տես ված այլ կա նո նով ղե կա վար վե լիս տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա-

րոր դը նպա տակ չի հե տապն դել խու սա փե լու ի րա կան վթա րա յին ի րա վի ճակ ստեղ ծե լուց 

կամ եր թե ևե կու թյան այլ մաս նա կից նե րին սպառ նա ցող վտան գից զերծ մն ա լուն: 

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա-

յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 

պարզ ման և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման փու լե րից:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա-

յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պար զու մը վա րույթ ի րա կա նաց-

նող վար չա կան մարմն  ի կող մի ց տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի 

հատ կա նիշ նե րի հա մադ րումն  է ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ: Նույն հոդ վա-

ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, 

երբ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա-

վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու  թյու  նը կաս կած չի հա րու  ցու մ: 

Ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը պարզ վում են 7-օր յա ժամկ  ե տում:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

եզ րա կաց նում է, որ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված 

ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա-

կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս-

տով ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է 

ի րա վա խախտ ման փաս տը, ե թե տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար-

քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի մի ջև առ կա է ակն հայտ հա մընկ նում, ո րը որ ևէ 

կաս կած չի հա րու ցում: Այլ կերպ ա սած՝ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե-

րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար 

ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է տե սան յու թում կամ 

լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա-

տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լը:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա-
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յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պարզ ման փու լում 

ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույցն ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե սան-

յութն է կամ լու սան կա րը:

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով տե սան-

կա րա հա նող կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու-

թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ-

նե րի պարզ մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ առ կա 

է ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյան ա պա հով ման և կազ մա կերպ ման 

մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված ի րա վա չափ վար քա գիծ ընտ րե լու վա րոր դի 

հնա րա վո րու թյու նը, տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դին վար չա կան պա տաս խա նատ-

վու թյան են թար կե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ մա նի՝ տե սան յու թում կամ լու սան կա-

րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 

հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լու մա սին խոսք լի նել չի կա րող, ե թե 

ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույ ցը (տե սան յու թը կամ լու սան կա րը) հնա րա վո-

րու թյուն չի տա լիս հաշ վի առ նել դրա նում ար ձա նագր ված ի րա վի ճա կում գտնվող երթ-

ևե կու թյան մյուս մաս նա կից նե րի՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի և հե տիոտ-

նե րի դրսևո րած վար քա գի ծը, քա նի որ ա ռանց ստեղծ ված ի րա վի ճա կում երթ ևե կու թյան 

մյուս մաս նա կից նե րի վար քա գի ծը հաշ վի առ նե լու՝ հնա րա վոր չէ պար զել, արդ յո՞ք վա-

րոր դի դրսևո րած ա րար քը պայ մա նա վոր ված չի ե ղել երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյունն 

ա պա հո վե լու, վթա րա յին ի րա վի ճա կը նա խա կան խե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ, այ սինքն՝ 

արդ յո՞ք վա րոր դը տվյ ալ դեպ քում չի ընտ րել ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն-

նե րում սահ ման վա ծից տար բեր վող՝ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյան 

ա պա հով ման և կազ մա կերպ ման մա սին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված այլ ի րա-

վա չափ վար քա գիծ:

Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան 29.04.2013 թվա կա նի թիվ 

300555193 ո րոշ մամբ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հիմ քով Աի դա Նա զար յա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս-

խա նատ վու թյան։ Վար չա կան ի րա վա խախտ ման մա սին տե սագ րու թյան հա մա ձայն` ՎԱԶ 

21104-125-51 մակ նի շի 06OS940 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի վա րորդ Աի դա 

Նա զար յա նը հա տել է կանգ-գի ծը գծան շու մը, սա կայն չի հա տել հե տիոտ նա յին ան ցու-

մը: Դա տաքն նու թյան ըն թաց քում Ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցի չը հայտ նել է, որ Աի դա 

Նա զար յա նի կող մի ց թույլ է տրվել ՀՀ ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 93-րդ 

կե տի խախ տում:

Դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ վար չա կան ի րա-

վա խախտ ման մա սին տե սագ րու թյան հա մա ձայն՝ Աի դա Նա զար յա նը խաչ մե  րուկ մուտք 

գոր ծե լուց հե տո խաչ մե  րու կում տրանuպոր տա յին մի  ջո ցի ըն թաց քի ուղ ղու թյամբ տե-

ղադր ված լուuա ցույ ցից ա ռաջ առ կա 1.12՝ « Կանգ-գիծ» գծանշ ման և լու սա ցույ ցի թույ-

լատ րող ազ դան շա նի առ կա յու թյան պայ ման նե րում չի փոր ձել ա զա տել խաչ մե  րու կը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ հայց վո րը խախ տել է ՀՀ ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 93-րդ կե տի պա հանջ նե րը, հետ ևա բար Ծա ռա յու-

թյու նը, հա մադ րե լով տե սան յու թում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րը Վար չա կան 

ի րա վա խա տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա-

տես ված ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ, ի րա վա ցիո րեն կա յաց րել է վի ճարկ-

վող ո րո շու մը` հայց վո րին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հիմն  ա վոր հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը, 

մե ր ժել է Աի դա Նա զար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը` գտնե լով, որ բա ցա կա յում են վի ճարկ-

վող վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը:
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Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ-

նա լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ Դա տա-

րա նը չի պար զել խաչ մե  րու կի սահ ման նե րը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտար հաս տա տե լու 

կամ հեր քե լու Աի դա Նա զար յա նի կող մի ց խաչ մե  րուկ մուտք գոր ծած լի նե լու և դ րա նով 

պայ մա նա վոր ված՝ խաչ մե  րու կի անց ման կա նոն նե րը խախ տե լու հան գա ման քը, ինչ պես 

նաև չի պար զել՝ արդ յո՞ք տե սան յու թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հաշ վի առ նե լու ստեղծ-

ված ի րա վի ճա կում երթ ևե կու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի դրսևո րած վար քա գի ծը կամ այլ 

կերպ ա սած՝ արդ յո՞ք տվյ ալ դեպ քում առ կա է Աի դա Նա զար յա նի կող մի ց տե սան յու թում 

կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա-

նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լու հան գա ման քը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծի փաս տե րը վե րոնշ-

յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո պար զե լու և գ նա հա տե լու հա մար գործն անհ րա-

ժեշտ է ու ղար կել նոր քննու թյան:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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, 151-րդ, 163-րդ հոդ ված-

նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

 Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս-

գրքի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

12.03.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ 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 վարչական վերաքննիչ Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2602/05/14

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2602/05/14   

Նախագահող դատավոր՝  Ք. Մկոյան 

Դատավորներ`  Ա. Առաքելյ ան

 Գ. Ղարիբյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

 և վարչական պալատը (այսուհետ՝ Վճռաբեկ դատարան)

 

 նախագահու թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

 

2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին 

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան << Ճա նա պար հա յին ոս-

տի կա նու թյուն>> ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա-

կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.03.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ, ըստ Սամ վել Ղու կե յա-

նի հայ ցի ընդ դեմ Ծա ռա յու թյան, եր րորդ անձ <<Եր ևա նի է լեկտ րատ րանս պորտ>> ՓԲԸ-ի 

(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` Ծա ռա յու թյան 06.05.2014 թվա կա նի թիվ ԱԷ 637662 ո րո շումն  

ան վա վեր ճա նա չե 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՝ Սամ վել Ղու կե յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ծա ռա յու-

թյան 06.05.2014 թվա կա նի թիվ ԱԷ 637662 ո րո շու մը։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Այ վազյ  ան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

31.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 24.03.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Սամ վել Ղու կե յա նի և Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը բա վա-

րար վել են` Դա տա րա նի 31.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը բա-

վա րար վել է։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե-

րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 129 2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը։ 

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ օ րենս դի րը հստակ 

տա րան ջա տել է տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր չու նե-

նա լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյունն ա ռանց գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նագ րի տրանս-

պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյու նից: ՀՀ 

օ րենսդ րու թյու նը հստակ սահ մա նում է, որ ան կախ այն հան գա ման քից` վա րոր դը տրանս-

պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տեր է, կա տա րում է իր աշ խա տան քա յին պար տա կա նու-

թյուն նե րը, թե` ոչ, տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա-

գիր չու նե նա լը հան գեց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան, հետ ևա բար Սամ վել 

Ղու կե յա նը բո լոր դեպ քե րում պետք է գի տակ ցեր, որ իր գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում 

են թարկ վե լու է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 24.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 31.10.2014 

թվա կա նի վճռին։

 2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ Ծա ռա յու թյունն ի րա վա սու չէր կազ-

մե լ թիվ ԱԷ 637662 ո րո շու մը, քա նի որ Ըն կե րու թյու նը վար չա կան ակ տը կա յաց նե լու 

պա հին կա տա րել է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա վա խախ տում թույլ չտա լու հա մար, 

սա կայն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ան գոր ծու թյան պատ ճա ռով պայ մա նա գիր չի 

կնքվել: Ինչ վե րա բե րում է Սամ վել Ղու կե յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րին, ա պա վեր ջինս պար-

տա վոր չէր ինք նու րույն ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր կնքե լու, հետ ևա բար և բա ցա կա յում է նրա 

մե ղ քը կա տար ված ի րա վա խախտ ման մե ջ:

 3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը` 

1. Ըն կե րու թյան` 30.01.2014 թվա կա նին << Ռոս գոսստ րախ Ար մե  նիա>> ԱՓԲԸ-ին ուղղ-

ված թիվ 041 գրու թյան հա մա ձայն` վեր ջինս խնդրել է ա պա հո վագ րել Ըն կե րու թյու նում 

առ կա 68 տրո լեյ բուս նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյու նը` բո լոր 62 

վա րորդ նե րին բո լոր տրո լեյ բուս նե րի վրա կցե լով որ պես լիա զոր ված տի րա պե տող ներ 

(գ.թ. 14):

2. Ըն կե րու թյան` 10.02.2014 թվա կա նին ՀՀ <<ԻԱՄ>> ՀՀ ավ տոա պա հո վագ րող նե րի 

բյու րո գոր ծա դիր տնօ րե նին ուղղ ված թիվ 057 գրու թյան հա մա ձայն` << Ռոս գոսստ րախ 

Ար մե  նիա>> ԱՓԲԸ-ն Ըն կե րու թյանն ան հայտ պատ ճառ նե րով չի կա տա րել տրո լեյ բուս նե-

րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ րու թյուն (գ.թ. 13)։

3. Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ Ծա ռա յու թյան` 06.05.2014 թվա կա նի 

թիվ ԱԷ 637662 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան տրո լեյ բու սի վա րորդ Սամ վել Ղու կե-

յա նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր չու նե նա լու 

հա մար Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի հիմ քով են թարկ վել է 100.000 ՀՀ դրա մի  չա փով վար չա կան տույ ժի (գ.թ. 7-8):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-
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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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` ա ռանց տրանս պոր տա-

յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա-

տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե նա լու 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա-

յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջոց վա րե լու հա մար նա խա տես ված պա տաս-

խա նատ վու թյան վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նա նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք իր աշ խա տան քա յին պար-

տա կա նու  թյու ն նե րը կա տա րող սու բ յեկ տը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյան, 

երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան տա րած քու մ ընդ հա նու ր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի-

լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րու մ է ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու  մի ց բխող 

պա տաս խա նատ վու  թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու  թյան գոր ծող պայ մա նա գիր ու  նե նա-

լու :

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում հաշ վառ ված 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ (վար ձա կա լի) կող մի ց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող (ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյան (լի զին գի) պայ մա նագ-

րով ի րեն տրա մադր ված) յու րա քանչ յուր տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ-

տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա-

դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր չու նե նա լը, ո րը տևել է ա վե լի քան տասն 

օր, ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում յու րա քանչ յուր տասն օր վա հա մար` սահ ման-

ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով, սա կայն յու րա քանչ յուր տար-

վա հա մար` ոչ ա վե լի, քան սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի 

չա փով: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո-

ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա-

նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե նա լու` Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին 

ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լը՝ ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա-

կում՝ սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

<<Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 

հա մա ձայն՝

յու րա քանչ յուր անձ պետք է մշտա պես ու նե նա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն 

պատ կա նող (ֆի նան սա կան վար ձա կա լու թյան (լի զին գի) պայ մա նագ րով ի րեն տրա-

մադր ված) և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված յու րա քանչ յուր ավ տոտ-

րանս պոր տա յին մի  ջո ցի (բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին, 

2-րդ և 3-րդ կե տե րով սահ ման ված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի) հա մար կնքված 

և գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր: Բա ցա ռու թյամբ նույն օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

1-ին կե տով սահ ման ված դեպ քի` ար գել վում է ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա-

յին ճա նա պարհ նե րով ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րու մը, ե թե դրա հա մար առ կա 

չէ այն վա րե լու պա հին գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր:

<<Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը հստակ և  ոչ եր-

կի մաստ ձևով սահ մա նել է, որ բա ցի օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռու թյուն նե րից՝ յու րա-

քանչ յուր ոք սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ի րեն պատ կա նող կամ ֆի նան սա կան վար ձա-
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կա լու թյան (լի զին գի) պայ մա նագ րով ի րեն տրա մադր ված, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նում հաշ վառ ված յու րա քանչ յուր ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար պար տա վոր 

է մշտա պես ու նե նալ ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված և գոր ծող ԱՊՊԱ 

պայ մա նա գիր: Այս պի սով, օ րենս դի րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հաշ վառ ված 

յու րա քանչ յուր ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի սե փա կա նա տե րե րի և վար ձա կալ նե-

րի հա մար սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն` մշտա պես ու նե նալ ավ տոտ րանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի հա մար կնքված և գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր, մի ա ժա մա նակ օ րենս դի րը վե-

րը նշված պար տա կա նու թյու նը չկա տա րե լու հա մար ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի 

սե փա կա նա տե րե րի և վար ձա կալ նե րի հա մար նա խա տե սել է ան բա րեն պաստ ի րա վա-

կան հետ ևանք ներ, մաս նա վո րա պես` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քում սահ մա նե լով, որ ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 

պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր չու նե-

նա լը, ո րը տևել է ա վե լի քան տասն օր` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում յու րա-

քանչ յուր տասն օր վա հա մար` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի 

չա փով, սա կայն յու րա քանչ յուր տար վա հա մար` ոչ ա վե լի, քան սահ ման ված նվա զա գույն 

աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

<<Ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու-

թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը նա խա տե սել 

է նաև ար գե լող նորմ՝ սահ մա նե լով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընդ հա նուր օգ-

տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով ար գել վում է ավ տոտ րանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի վա րու մը, ե թե առ կա չէ այն վա րե լու պա հին գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր: Այս պի-

սով, օ րենս դիրն ար գե լել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ընդ հա նուր օգ տա գործ-

ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով վա րել ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջոց ներ, ե թե 

առ կա չէ դրանք վա րե լու պա հին գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր, մի ա ժա մա նակ օ րենս դի-

րը վե րը նշված ար գել քը չպահ պա նե լու հա մար նա խա տե սել է ան բա րեն պաստ ի րա վա-

կան հետ ևանք ներ, մաս նա վո րա պես` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քում սահ մա նե լով, որ ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված 

ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար-

տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր ու նե նա լու` Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լը՝ ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում՝ սահ ման ված 

նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 

օ րենս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րում նա խա տե սել է տար բեր զան ցա կազ մե ր: Վար չա կան ի րա-

վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում նա-

խա տես ված զան ցա կազ մե  րի օբ յեկ տը և սուբ յեկ տիվ կող մը նույ նա կան են: Վար չա կան 

ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում 

նա խա տես ված զան ցա կազ մե  րի օբ յեկ տը` հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք 

ոտ նա հար վում են ի րա վա խախ տի կող մի ց` ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան ո լոր տում 

ա ռա ջա ցող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն են, իսկ զան ցա կազ մե  րի սուբ յեկ-

տիվ կող մը` ի րա վա խախ տի հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը հա կաի րա վա կան ա րար քի 

նկատ մամբ, կա րող է ար տա հայտ վել մե ղ քի եր կու ձևով էլ, ինչ պես դի տա վո րու թյան, 

այն պես էլ անզ գու շու թյան ձևե րով: Սա կայն մի ա ժա մա նակ Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սում ամ րագր ված 

զան ցա կազ մե  րի օբ յեկ տիվ կող մը և սուբ յեկտ նե րը տար բեր են: Ե թե Վար չա կան ի րա վա-

խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 

զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը` ոչ ի րա վա չափ ա րար քի ար տա քին կող մը տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի սե փա կա նա տի րոջ կամ վար ձա կա լի ա վե լի քան տասն օր տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ տա գոր ծու մի ց բխող 

պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան գոր ծող պայ մա նա գիր չու-
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նե նալն է, ա պա Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե-

րով տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րելն է` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար 

կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու: Ինչ վե րա բե րում է վե րը նշված զան-

ցա կազ մե  րի սուբ յեկտ նե րին, ա պա ե թե Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ 

ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  սուբ յեկ տը` 

հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր ա րար քը կա տա րած ան ձը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի սե փա-

կա նա տե րը կամ վար ձա կալն է, ա պա Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ 

ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված զան ցա կազ մի  սուբ յեկ տը` 

ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր 

ու նե նա լու տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րող անձն է:

Վե րոնշ յալ վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցը վա րելն ար գել վում է և տվյ  ալ ար գել քը խախ տած սուբ յեկ տի հա մար նա-

խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Ընդ ո րում, պա տաս խա նատ վու թյու-

նը վրա է հաս նում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար, հետ ևա բար, ԱՊՊԱ պայ-

մա նա գի րը կնքված չլի նե լու պատ ճառ նե րը, վա րոր դի` տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

սե փա կա նա տե րը չլի նե լու հան գա ման քը, ինչ պես նաև վա րոր դի կող մի ց աշ խա տան քա-

յին պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը չեն կա րող դիտ վել պա տաս խա նատ վու թյու նը 

բա ցա ռող հան գա մանք ներ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 30.01.2014 թվա կա նին 

<< Ռոս գոսստ րախ Ար մե  նիա>> ԱՓԲԸ-ին ուղղ ված թիվ 041 գրու թյու նով խնդրել է ա պա հո-

վագ րել Ըն կե րու թյու նում առ կա 68 տրո լեյ բուս նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա-

նատ վու թյու նը` բո լոր 62 վա րորդ նե րին բո լոր տրո լեյ բուս նե րի վրա կցե լով որ պես լիա-

զոր ված տի րա պե տող ներ: Այ նու հետև Ըն կե րու թյու նը 10.02.2014 թվա կա նին ՀՀ <<ԻԱՄ>> 

ՀՀ ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո յի գոր ծա դիր տնօ րե նին ուղղ ված թիվ 057 գրու թյու-

նով հայտ նել է, որ << Ռոս գոսստ րախ Ար մե  նիա>> ԱՓԲԸ-ն  ի րեն ան հայտ պատ ճառ նե րով 

չի կա տա րել տրո լեյ բուս նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո-

վագ րու թյուն։ Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ Ծա ռա յու թյան 06.05.2014 թվա-

կա նի թիվ ԱԷ 637662 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան տրո լեյ բու սի վա րորդ Սամ վել 

Ղու կե յա նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար ա ռանց գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա-

նագ րի Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի հիմ քով են թարկ վել է 100.000 ՀՀ դրա մի  չա փով վար չա կան տույ ժի։

Դա տա րա նը, հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ Սամ վել Ղու կե յա նի կող մի ց 

ա ռանց տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված ավ տոտ րանս պոր տա յին մի  ջո ցի օգ-

տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր ա պա հո վագ րու թյան պայ մա-

նա գիր ու նե նա լու տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու փաս տը չվի ճար կե լու պայ ման նե-

րում ա պա ցուց ված է հա մար վում վեր ջի նիս կող մի ց Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախտ-

ման կա տա րու մը: Միա ժա մա նակ Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Սամ վել Ղու կե յա նը 

պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վել ա ռանց գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար, ո րի վա րումն  ար գել ված է <<Ավ տոտ րանս-

պոր տա յին մի  ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մի ց բխող պա տաս խա նատ վու թյան պար տա դիր 

ա պա հո վագ րու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով, որ պի սի հան գա-

ման քը հաս տատ վել է հայց վո րի կող մի ց հայ ցա դի մու մի ն կից ներ կա յաց ված, Ըն կե րու-

թյան կող մի ց << Ռոս գոսստ րախ Ար մե  նիա>> ԱՓԲԸ-ին ուղղ ված թիվ 041 և ՀՀ <<ԻԱՄ>> ՀՀ 

ավ տոա պա հո վագ րող նե րի բյու րո յի գոր ծա դիր տնօ րե նին ուղղ ված թիվ 057 գրու թյուն-

նե րով:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով և փո փո խե լով Դա տա րա նի վճի ռը, հայ ցը բա-
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վա րա րել է` պատ ճա ռա բա նե լով, որ <<հայց վո րի կող մի ց տրանս պոր տա յին մի  ջոց վա րե լը 

հան դի սա նում է վեր ջի նիս աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյու նը, ով, պար զա պես հան-

դի սա նա լով Ըն կե րու թյա նը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող տրանս պոր տա-

յին մի  ջո ցի վա րորդ, չէր կա րող հրա ժար վել իր աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե-

րը կա տա րե լուց>>: 

Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րը հաշ վի առ նե լով ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ Սամ վել Ղու կե յա նը, կան խա տե սե լով իր գոր ծո ղու թյուն նե րի վն ա սա կար հետ ևանք-

նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ցու ցա բե րե լով ան գոր ծու թյուն և  ա ռանց տվյ ալ 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու, վա-

րել է տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը, այդ կերպ ոտնձ գու թյուն է կա տա րել ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան ո լոր տում ա ռա ջա ցող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, այ սինքն` կա տա-

րել է ա րարք, ո րի հա մար սուբ յեկ տը են թա կա է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր-

քի 1292-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ար դեն իսկ ար ձա նագ րել 

է, որ նշված հոդ վա ծի զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

տա րած քում ընդ հա նուր օգ տա գործ ման ավ տո մո բի լա յին ճա նա պարհ նե րով տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցը վա րելն է` ա ռանց տվյ ալ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար կնքված գոր-

ծող ԱՊՊԱ պայ մա նա գիր ու նե նա լու, այ սինքն` պա տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցը վա րե լու հա մար, հետ ևա բար ԱՊՊԱ պայ մա նա գի րը կնքված 

չլի նե լու պատ ճառ նե րը, ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա-

րու մը չեն կա րող դիտ վել պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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, 151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ 

կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-

րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 
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կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 

այ սինքն` վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ-

քով են թա կա է հա տուց ման Սամ վել Ղու կե յա նի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 24.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

31.10.2014 թվա կա նի վճռին։

2. Սամ վել Ղու կե յա նից հօ գուտ ՀՀ ոս տի կա նու թյան << Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու-

թյուն>> ծա ռա յու թյան բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա-

խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և  

են թա կա չէ բո ղո քարկ ման։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1091/05/14

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1091/05/14    

Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ա. Բա բա յան

Դա տա վոր ներ՝ Ա. Ա բովյ  ան

 Ա. Սարգս յան

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 

 նա խա գա հու  թյամբ  Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ 

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հա յին ոս-

տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.04.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ար ման Մար տի-

րոս յա նի ընդ դեմ Ծա ռա յու թյան՝ 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 և 21.02.2014 թվա-

կա նի թիվ 17-4-2339 ո րո շումն  ե րը վե րաց նե 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` Ար ման Մար տի րոս յա նը պա հան ջել է վե րաց նել Ծա ռա յու թյան 

24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 և 21.02.2014 թվա կա նի թիվ 17-4-2339 ո րո շումն  ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Մ. Մել քում յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

24.11.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 08.04.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար ման Մար տի րոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա-

րա նի 24.11.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը բա վա րար վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել « Տե սան կա րա հա նող կամ լու  սան-
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կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու  թյան կա նոն նե րի 

խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րու յ թի ա ռանձ նա-

հատ կու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 8-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել 

Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա-

սը, ո րը պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 25-րդ 

և 27-րդ հոդ ված նե րը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ վար չա կան վա րույ թը 

սույն գոր ծե րով ի րա կա նաց վում է 2 փու լով` ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ ներ պար զե լու 

և  ո րո շում կա յաց նե լու` բա ցա ռե լով վար չա րա րու թյան ըն թա ցիկ փու լը, ուս տի վար չա-

կան մարմն  ին մն ում էր մի այն տե սան յու թի ու սումն  ա սիր ման արդ յուն քում հաս տատ ված 

հա մա րել տե սան յու թի առ կա ի րա վի ճա կը ՃԵԿ-ի որ ևէ կա նո նի խախտ ման հետ հա մա-

պա տաս խա նու թյան հար ցը, իսկ հար կադր ված կան գա ռի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քի 

մա սին ներ քին հա մոզ մուն քը և դ րա բա ցա կա յու թյու նը հաս տատ ված է հա մար վել հար-

կադր ված կան գառ կա տա րե լու հա մար ՃԵԿ-ի կա նոն նե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը 

չկա տա րե լու հիմ քով, ուս տի հայց վո րի կող մի ց կան գառ կա տա րե լու կա նո նը խախ տե լու 

փաս տը կաս կած չի հա րու ցել:

Այս հա մա տեքս տում ան հիմն  են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի մե կ նա բա նու թյուն նե րը, 

քա նի որ հայց վո րի կող մի ց հար կադր ված կան գա ռի հա մար սահ ման ված պա հանջ նե-

րի չպահ պա նե լը և  այն փաս տը, որ սույն գոր ծե րով բա ցա կա յում է վա րույ թի ըն թա ցիկ 

փու լը, հայց վո րի պնդումն  երն` իր կան գա ռը հար կադր ված լի նե լու հան գա ման քի մա սին, 

այն դարձ նում են իր հա մար բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք, ո րի ա պա ցուց ման 

բե ռը կրում է ֆի զի կա կան ան ձը, ուս տի հայց վո րը զրկված չէր սահ ման ված կար գով և 

ժամկ  ետ նե րում վար չա կան մարմն  ին ա պա ցու ցե լու կան գառ-կա յան ման հար կադր ված 

լի նե լու հան գա ման քը:

Միա ժա մա նակ հայց վո րը չի պահ պա նել հար կադր ված կան գառ կա տա րե լու՝ 

օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ նե րը, ուս տի վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ո րո-

շումն  ե րը կա յաց նե լիս կաս կած չի հա րուց վել, որ կան գա ռը կա տար ված է կան գառն 

ար գել ված վայ րում և  ոչ հար կադր ված, ա վե լին, վար չա կան մար մի  նը դա տա րա նին է 

ներ կա յաց րել և  ա պա ցու ցել իր կա յաց րած ո րոշ ման հա մար հիմք հան դի սա ցած բո լոր 

փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րի շրջա նակ նե րում հայց վո րի վա տա ռողջ լի նե լու 

հան գա մանքն ըն կած չի ե ղել վար չա կան ակ տի կա յաց ման հիմ քում, իսկ Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի եզ րա հան գումն  երն ան հիմն  են, քա նի որ որ ևէ անդ րա դարձ չի կա տար վել հար-

կադր ված կան գառ հաս կա ցու թյա նը և դ րա արդ յուն քում առ կա օ րենսդ րու թյան հիմ քով 

թե՛ վար չա կան վա րույ թի, և թե՛ դա տաքն նու թյան ժա մա նակ ա պա ցուց ման բե ռի կրման 

ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը: Հարկ է նշել նաև, որ հայց վո րը և՛ դա տաքն նու թյամբ, և՛ վե-

րաքն նիչ բո ղո քի շրջա նակ նե րում ևս  որ ևէ ծան րակ շիռ ա պա ցույ ցով չի ա պա ցու ցել իր 

կող մի ց հար կադր ված կան գառ-կա յա նում կա տա րած լի նե լու փաս տը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 08.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և «կա յաց նել նոր ո րո շում»:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար ման 

Մար տի րոս յա նը «VOLKSWAGEN» մակ նի շի 17 US 338 պե տա կան հա մա րա նի շի ավ տո մե -

քե նա յով 17.01.2014 թվա կա նին` ժա մը 11:41-ին, Եր ևա նի Գ րի գոր Լու սա վո րիչ- Բեյ րութ 

խաչ մե  րու կի հատ վա ծում խախ տել է կան գառ կա տա րե լու կա նոն նե րը, ո րի արդ յուն քում, 

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սի հա մա ձայն, տու գան վել է 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով (գ.թ. 8-10)։
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2) Ծա ռա յու թյան պե տի 21.02.2014 թվա կա նի թիվ 17-4-2339 ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար-

ման Մար տի րոս յա նի կող մի ց Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 ո րոշ ման 

դեմ վե րա դա սու թյան կար գով ներ կա յաց ված բո ղո քը թողն վել է ա ռանց բա վա րար ման, 

իսկ Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 ո րո շու մը` ան փո փոխ (գ.թ. 11)։

 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու-

նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի, « Տե սան կա րա հա նող 

կամ լու սան կա րող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա-

նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի վե րա բեր յալ, 

կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի 

դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

 Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք « Տե սան կա րա հա նող կամ 

լու  սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու  թյան կա-

նոն նե րի խախ տու մն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րու յ թի 

ա ռանձ նա հատ կու  թյու ն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րու մն  ե րի շրջա նակ նե-

րու մ տե սան յու  թը կամ լու  սան կա րը բա վա րար են Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե րի 

վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յու մ նկա րագր ված 

ի րա վա խախտ ման փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու  և նու յն հոդ վա ծի սանկ ցիա յի կի-

րառ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու  թյու ն կի րա ռե լու  հա մար:

 Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-

րդ մա սի հա մա ձայն՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և 

(կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը, ե թե կան գառ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու-

թյու նը կապ ված չէ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ 

ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ, ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` սահ ման-

ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հնգա պա տի կի չա փով:

Վե րոգր յալ ի րա վա կար գա վո րու մի ց հետ ևում է, որ օ րենս դի րը տրանս պոր տա յին 

մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու 

հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սել է մի այն այն դեպ քե րում, երբ 

կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րի խախ տու մով կան գառ կամ կա յա նում կա տա-

րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված չէ՝ 

1. տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան վի ճա կի հետ, կամ

2.  վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ:

Այլ կերպ ա սած՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման դեպ քի 

(զան ցան քի) առ կա յու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ-

նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու, ինչ պես նաև կան գա-

ռի և (կամ) կա յան ման կա նո նի խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ 

վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու փաս տե րի մի ա ժա-

մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը: Այ սինքն՝ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց 

կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լու փաս տի առ կա յու թյան պար զումն 

ինք նին բա վա րար չէ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով նա խա տես ված սանկ ցիան կի րա ռե լու հա մար, այլ նշված հոդ-

վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը 
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քննող վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) հիշ յալ փաս տը պար զե լու հետ մի ա-

ժա մա նակ պետք է պար զի նաև` արդ յո՞ք տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող-

մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը կապ ված չէ տրանս պոր տա յին 

մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ և դ րա նից 

հե տո մի այն գոր ծով կա յաց նի հա մա պա տաս խան ո րո շում:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա-

կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը կար գա վո րում է մե  խա նի կա կան տրանս-

պոր տա յին մի  ջոց նե րով կա տար ված,  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով (այ սու հետ` 

տեխ նի կա կան մի  ջոց ներ) հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 

խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն քի կի րառ ման 

ըն թաց քում ծա գող հա րա բե րու թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն չեն կար գա վոր վում նույն օ րեն քի 

դրույթ նե րով, ա պա այդ պի սի հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են Վար չա-

կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-

րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա-

նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ-

վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թի ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պարզ ման 

փու լում ի րա վա խախ տու մը հիմն  ա վո րող ա պա ցույցն ի րա վա խախ տումն  ամ րագ րած տե-

սան յութն է կամ լու սան կա րը:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա-

պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա-

նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ-

վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի 

պարզ ման և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման փու լե րից:

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի պար զու մը վա րույթ ի րա կա նաց-

նող վար չա կան մարմն  ի կող մի ց տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի 

հատ կա նիշ նե րի հա մադ րումն  է ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հետ: Նույն հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա մար վում են պարզ ված, երբ 

տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա-

վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած չի հա րու ցում: 

Ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը պարզ վում են 7-օր յա ժամկ  ե տում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով վե րոնշ յալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու-

թյա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ « Տե սան կա րա հա նող  կամ լու սան-

կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 

խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րը հա-

մար վում են պարզ ված, այ սինքն՝ առ կա է ի րա վա խախտ ման փաս տը, ե թե տե սան յու թում 

կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի մի ջև 

առ կա է ակն հայտ հա մընկ նում, ո րը որ ևէ կաս կած  չի հա րու ցում: Այլ կերպ ա սած՝ տե-

սան կա րա հա նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի հա մար ան ձին պա տաս խա նատ վու թյան են-

թար կե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար-

քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լը 

(տե´ս, Աի դա Նա զար յանն ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու  թյան « Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու -
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թյու ն» ծա ռա յու  թյան թիվ ՎԴ/6199/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար-

քե րով հայտ նա բեր ված` Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 

124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տի 

ա պա ցուց ման հիմն  ախնդ րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 

սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման գլխա վոր ա ռանձ-

նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող 

սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ի րա վա խախտ-

ման փաս տը հա մար վում է հաս տատ ված, ե թե տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր-

ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի մի ջև առ կա է ակն հայտ հա մընկ նում, 

ո րը որ ևէ կաս կած չի հա րու ցում: Նշ ված հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ օ րենս դի րը տե-

սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա-

կան վա րույ թի հա մար նա խա տե սել է մի այն եր կու փուլ՝ ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե-

րի պարզ ման (հա րուց ման) և վար չա կան ակ տի ըն դուն ման (եզ րա փա կիչ) փու լե րը: Նշ ված 

վար չա կան վա րույ թում ըն թա ցիկ փու լի բա ցա ռու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման-

քով, որ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման 

հատ կա նիշ նե րի ակն հայտ հա մընկն ման, այդ հա մընկ ման վե րա բեր յալ որ ևէ կաս կա ծի 

կամ վե րա պահ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հաս տատ վում է ի րա վա խախտ ման 

փաս տը, և բա ցա կա յում է նաև ի րա վա խախտ ման հետ կապ ված այլ հան գա մանք նե րի 

պարզ ման, հետ ևա բար նաև՝ ըն թա ցիկ փու լի անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Մինչ դեռ « Տե սան կա րա հա նող  կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված 

ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա-

կա նաց վող վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով որ ևէ 

ի րա վա կար գա վո րում նա խա տես ված չէ այն դեպ քե րի հա մար, երբ տե սան յու թում կամ 

լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ-

նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը կաս կած է հա րու ցում, ինչն անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա-

ջաց նում պար զե լու կան գառ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված լի նե լու 

հան գա ման քը: Օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյան պա-

րա գա յում վար չա կան մար մի  նը զրկված է այդ կաս կա ծը փա րա տե լու նպա տա կով ա պա-

ցույց ներ ձեռք բե րե լու և դ րանք գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ տե սան յու թում կամ լու սան-

կա րում ամ րագր ված Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-

րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ա րար քը կա րող է խախ տում 

ո րակ վել մի այն այն դեպ քում, երբ վար չա րա րու թյան արդ յուն քում կբա ցառ վեն նույն 

ի րա վա նոր մում թվարկ ված՝ կան գա ռի անհ րա ժեշ տու թյու նը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

տեխ նի կա կան վի ճա կով կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կով պայ մա-

նա վոր ված լի նե լու հան գա մանք նե րը: Ընդ ո րում, նշված հան գա մանք նե րը են թա կա են 

պարզ ման մի նչև վար չա կան մարմն  ի կող մի ց վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա-

սին ո րո շում կա յաց նե լը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տե սան յու թում կամ լու սան կա րում ամ րագր ված 

ա րար քի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա նիշ նե րի կաս կած հա րու ցե լու դեպ քե րի վե րա բեր-

յալ « Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 
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վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով հա մա պա տաս-

խան կար գա վո րումն  ե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում այդ դեպ քե րով վար չա կան 

վա րույթ նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քը սահ մա նում է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար-

գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե-

րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և  ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, 

վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյամբ հասց ված վն ա սի հա տուց ման 

հետ կապ ված՝ վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

մի ջև ծա գած հա րա բե 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 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -

ջազ գա յին  պայ մա նագ րե րով։

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տրանս պոր տա յին մի  ջոց նե րով կա տար ված, տե-

սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա-

յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են 

« Տե սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար-

հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող 

վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, իսկ այդ օ րեն քով 

չկար գա վոր ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րառ վում են « Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ նե րը: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի օ րեն քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը բաղ կա ցած է մի մ յանց փոխ-

կա պակց ված` վա րույ թի հա րուց ման, ըն թա ցիկ և  եզ րա փա կիչ փու լե րից:

Վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լը սահ ման ված է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե-

րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ գլ խով:

Հի շա տակ ված գլխում նե րառ ված 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված է փաս-

տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, 

այն է` գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը 

բա ցա հայ տե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյու նը:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ 

հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը: Նշ ված 

ի րա վա նոր մի  1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց-

քում պար տա վոր է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո-

րու թյուն տալ ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քննարկ վող փաս տա կան հան գա-

մանք նե րի վե րա բեր յալ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձի և վար չա կան մարմն  ի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում 

ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է` ա) ան ձը` նրա հա մար բա րեն պաստ փաս տա-

կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, բ) վար չա կան մար մի  նը` ան ձի հա մար ոչ 

բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ 

մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով նա խա տես ված դեպ քում վար-

չա կան մարմն  ի կող մի ց քննարկ վող փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տվյ ալ-

նե րին (տե ղե կու թյուն նե րին) վար չա կան մար մի  նը կա րող է ի րա զեկ դառ նալ բա ցա ռա պես 

տվյ ալ ան ձի մի  ջո ցով, ա պա ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը դրվում է այդ ան ձի վրա: 

Ակն հայտ է, որ վե րո հիշ յալ հոդ վա ծով նա խա տես ված պար տա կա նու թյուն նե րը վա-

րույ թի մաս նակ ցի և վար չա կան մարմն  ի կող մի ց կա րող են կա տար վել մի այն այն դեպ-
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քում, երբ վար չա րա րու թյունն ի րա կա նաց վի ըն թա ցիկ փու լով, մի նչ դեռ տե սան կա րա հա-

նող կամ լու սան կա րա հա նող սար քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան 

կա նոն նե րի խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա րույ թում 

ըն թա ցիկ փու լը բա ցա կա յում է, ինչն օբ յեկ տի վո րեն բա ցա ռում է կան գա ռի և (կամ) կա յան-

ման կա նո նի խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ-

ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու փաս տե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու-

թյու նը վար չա կան մարմն  ի (պաշ տո նա տար ան ձի) կող մի ց պար զե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Վե րոգր յալ վեր լու ծու թյուն նե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է, 

որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված ի րա վա խախտ ման փաս տը կա րող է հաս տատ-

վել կամ հերք վել բա ցա ռա պես « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-

թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով, այդ թվում՝ վար չա րա րու թյան հիմն  ա րար 

սկզբունք նե րի պահ պան մամբ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց ված վար չա կան 

վա րույ թի ըն թա ցիկ փու լում հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լով, քա նի որ մի այն 

այդ փու լում է հնա րա վոր ձեռք բե րել տե ղե կու թյուն ներ և  ա պա ցույց ներ կան գառ կա-

տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյան հան գա մանք նե րի, մաս նա վո րա պես` կան գա ռի կա նոն նե րը 

խախ տե լը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան ան սար քու թյան կամ վա րոր դի կամ 

ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված չլի նե լու վե րա բեր յալ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 1401324293 

ո րոշ ման հա մա ձայն` Ար ման Մար տի րոս յա նը «VOLKSWAGEN» մակ նի շի 17 US 338 պե տա-

կան հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յով 17.01.2014 թվա կա նին` ժա մը 11:41-ին, Եր ևա նի Գ րի-

գոր Լու սա վո րիչ- Բեյ րութ խաչ մե  րու կի հատ վա ծում խախ տել է կան գառ կա տա րե լու կա-

նոն նե րը, ո րի արդ յուն քում Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 

124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի հա մա ձայն` տու գան վել է 5.000 ՀՀ դրա մի  չա փով: Ծա ռա-

յու թյան պե տի 21.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա կա նի թիվ 

1401324293 ո րոշ ման դեմ Ար ման Մար տի րոս յա նի կող մի ց վե րա դա սու թյան կար գով ներ-

կա յաց ված բո ղո քը թողն վել է ա ռանց բա վա րար ման, իսկ Ծա ռա յու թյան 24.01.2014 թվա-

կա նի թիվ 1401324293 ո րո շու մը` ան փո փոխ:

Դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ լա զե րա յին կրի-

չի վրա ներ կա յաց ված տե սագ րու թյամբ հիմն  ա վոր վել է Ար ման Մար տի րոս յա նի կող մի ց 

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախ տում թույլ տա լու փաս տը։ Դա տա րանն ար ձա նագ րել 

է, որ հայց վո րի կող մի ց չի ներ կա յաց վել կան գառ կա տա րե լու պա հին ա ռող ջու թյան ան-

կում ու նե նա լու փաս տը հիմն  ա վո րող որ ևէ ա պա ցույց։ Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, 

որ հայց վո րը հայ ցա դի մու մում նշել է, որ կան գառ է կա տա րել 15-20 րո պե ժա մա նա կա-

հատ վա ծով, իսկ այ նու հետև նշել է, որ ա ռող ջու թյան ան կու մը տևել է 1-2 ժամ, Դա տա-

րա նը գտել է, որ հայց վո րի կող մի ց հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րը հա կա սա կան են:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը և բա վա րա րե լով հայ ցը, 

պատ ճա ռա բա նել է, որ մի այն տե սան յու թում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի ու-

սումն  ա սի րու թյու նը տվյ ալ դեպ քով բա վա րար չէր հայց վո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի և/ կամ 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ ող ջա մի տ կաս կած նե րը 

փա րա տե լու հա մար: Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ի րա վա-

խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննող պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քով և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ժա մա նա կին, հա մա կող մա նիո րեն, 

լրիվ և oբյեկ տի վո րեն չի պար զել գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող փաստն այն մա սին` արդ յոք տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց կան գա ռի 

և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րը խախ տե լը կապ ված է տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի-

կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ, թե` ոչ, որ պի սի փաս տա-

կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ տվյ ալ նե րը կա րող էին բա ցա հայտ վել և հիմն  ա վոր-

վել բա ցա ռա պես տվյ ալ ան ձի մի  ջո ցով՝ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ 
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ՀՀ օ րենսգր քով և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով վա րույթ ի րա կա նաց նե լով, և վեր ջի նիս վար չա կան պա-

տաս խա նատ վու թյան է են թար կել ա ռանց նշված` գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող հան գա ման քը պար զե լու: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ Դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ տրանս պոր տա-

յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րի խախտ ման փաս-

տի ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրում է ՀՀ ոս տի կա նու թյան « Ճա նա պար հա յին 

ոս տի կա նու թյուն» ծա ռա յու թյու նը, իսկ կան գառ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը տրանս-

պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ 

պայ մա նա վոր ված լի նե լու հան գա ման քի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այդ հիմ քով ա ռար-

կու թյուն ներ կա յաց նող կող մը, քա նի որ այդ փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ 

տվյ ալ նե րը կա րող են բա ցա հայտ վել և հիմն  ա վոր վել բա ցա ռա պես տվյ ալ ան ձի մի  ջո ցով, 

հաշ վի չի ա ռել, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննող վար չա կան 

մար մի  նը մի նչև գոր ծով ո րո շում կա յաց նե լը են թադր յալ ի րա վա խախ տում կա տա րած 

ան ձին` Ար ման Մար տի րոս յա նին, հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռել իր դիր քո րո շումն  ար տա-

հայ տե լու, ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ կապ ված ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու: 

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա լով 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ այն հիմն  ա վոր է, քա նի որ Ծա ռա յու թյունն Ար ման Մար տի րոս յա նի կող մի ց 

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ 

մա սով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան 

են թար կե լու հա մար չի պար զել` արդ յոք վեր ջի նիս կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման 

կա նոն նե րը խախ տե լը կապ ված է ե ղել տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան կամ 

վա րոր դի, կամ ուղ ևո րի ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ, թե` ոչ: Ա վե լին, Ծա ռա յու թյունն ան-

տե սել է այն հան գա ման քը, որ տվյ ալ դեպ քում տե սան յու թը հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս 

հաշ վի առ նե լու ստեղծ ված ի րա վի ճա կում գտնվող սուբ յեկ տի վար քա գի ծը կամ այլ կերպ 

ա սած՝ արդ յոք տվյ ալ դեպ քում առ կա է Ար ման Մար տի րոս յա նի կող մի ց տե սան յու թում 

կամ լու սան կա րում ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ նե րի և  ի րա վա խախտ ման հատ կա-

նիշ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան կաս կած չհա րու ցե լու հան գա ման քը:

Ինչ վե րա բե րում է բո ղոք բե րած ան ձի փաս տար կին՝ հայց վո րի կող մի ց հար կադր-

ված կան գառ կա տա րե լու հա մար սահ ման ված պա հանջ նե րը չպահ պա նե լու վե րա բեր յալ, 

ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այն ան հիմն  է և չի բխում Վար չա կան ի րա-

վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սի կար գա վո-

րու մի ց՝ հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 

« Հար կադր ված կան գառ» հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը տրված է « Ճա նա պար հա յին 

երթ ևե կու թյան անվ տան գու թյան ա պա հով ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծում, ո րի 

հա մա ձայն` հար կադր ված կան գա ռը տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ան սար քու թյան, վա րոր դի 

(ուղ ևո րի) ֆի զի կա կան և (կամ) հո գե կան վի ճա կով և (կամ) բե ռի փո խադր մամբ պայ-

մա նա վոր ված` վտան գի կամ ճա նա պար հին ի հայտ ե կած այլ խո չըն դո տի պատ ճա ռով 

տրանս պոր տա յին մի  ջոցն ան շարժ վի ճա կի բե րելն է: Կան գա ռի հա մար օ րենսդ րու թյամբ 

սահ ման ված կա նոն նե րը չեն տա րած վում հար կադր ված կան գա ռի դեպ քե րի վրա:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 28.06.2007 թվա կա նի թիվ 955-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րի 22-րդ կե տի 

2-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը պետք է մի աց ված լի նի 

կան գառն ար գել ված տե ղե րում հար կադր ված կան գա ռի դեպ քում։

« Հար կադր ված կան գառ» հաս կա ցու թյան վե րը նշված սահ մա նումն  ե րից հետ ևում է, 

որ հար կադր ված կան գա ռը տրանս պոր տա յին մի  ջոցն ան շարժ վի ճա կի բե րելն է՝ պայ-

մա նա վոր ված տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ան սար քու թյան, վա րոր դի (ուղ ևո րի) ֆի զի-

կա կան և (կամ) հո գե կան վի ճա կով և (կամ) բե ռի փո խադր ման ժա մա նակ ա ռա ջա ցած 

վտան գի կամ խո չըն դո տի պատ ճա ռով: Ընդ ո րում, կան գա ռի հա մար օ րենսդ րու թյամբ 

սահ ման ված կա նոն նե րը չեն տա րած վում հար կադր ված կան գա ռի դեպ քե րի վրա, իսկ 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

384

ճա նա պար հա յին երթ ևե կու թյան կա նոն նե րով սահ ման ված է ար գել ված վայ րե րում հար-

կադր ված կան գա ռի դեպ քում տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա-

նը մի աց րած լի նե լու պա հանջ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հար կադր ված կան գա ռի դեպ քում տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը մի աց րած լի նե լու պա հան ջը տրանս պոր-

տա յին մի  ջո ցի վա րոր դի կող մի ց չկա տա րե լը մի ան շա նակ չի կա րող հիմն  ա վո րել Վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 21-րդ մա սով 

նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման առ կա յու թյու նը, քա նի որ տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի 

վթա րա յին լու սա յին ազ դան շա նը չմի աց նե լը դեռևս չի բա ցա ռում տրանս պոր տա յին մի -

ջոց նե րի վա րորդ նե րի կող մի ց կան գա ռի և (կամ) կա յան ման կա նոն նե րի խախտ ման՝ 

տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի տեխ նի կա կան վի ճա կով, կամ վա րոր դի կամ ուղ ևո րի ա ռող-

ջա կան վի ճա կով պայ մա նա վոր ված լի նե լու հան գա ման քը:

Վե րոնշ յալ հիմն  ա վոր մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան 

24.01.2014 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 1401324293 և 21.02.2014 

թվա կա նի թիվ 17-4-2339 ո րո շումն  երն ան վա վեր ճա նա չե լով՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ: Հետ ևա բար տվյ ալ դեպ-

քում անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տով նա խա տես ված` դա տա կան ակտն ան փո փոխ թող նե լու 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ծա ռա յու թյան կող մի ց վճռա բեկ բո ղո քի 

հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի հար ցը պետք է հա մա րել լուծ ված` նկա տի ու նե նա-

լով, որ վեր ջի նիս բո ղո քը են թա կա է մե րժ ման:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը մե ր ժել։ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.04.2015 թվա-

կա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի հար ցը հա մա րել լուծ ված:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5166/05/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5166/05/13

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քելյ  ան

 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Գ. Ղա րիբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Հով հան նես Հով հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Ար մե ն Վար դան յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Հով հան նես Հով հան նիս յա նի հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս-

նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն) (ի րա վա նա խորդ` 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 

16.05.2013 թվա կա նի << Վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բեր յալ>> թիվ 225001 

ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե 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` Հով հան նես Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Կո մի  տեի 16.05.2013 թվա կա նի << Վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բեր յալ>> 

թիվ 225001 ո րո շու մը։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 20.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ պա տաս խա նող ՀՀ կա-

ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն փո խա րին վել է ի րա վա հա-

ջոր դով՝ Նա խա րա րու թյամբ։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տուր յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

18.07.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է։

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 25.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Հով հան նես Հով հան նիս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա-

տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հով հան նես Հով հան նիս յա նի ներ կա-

յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծը, << Մար դու  

ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին>> եվ րո պա կան 

կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծը, Վար չա կան ի րա վա խախ տու մն  ե-

րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 255-րդ, 267-րդ, 275-րդ, 276-րդ, 277-րդ, 279-րդ, 281-րդ, 

283-րդ հոդ ված նե րը, << Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի <<ա>> կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 5-րդ, 25-րդ, 27-րդ, 124-րդ հոդ ված նե րը և ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 29.07.2010 

թվա կա նի թիվ 972-Ն ո րո շու  մը։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ա ռանց սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի բազ մա կող-

մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նե լու, ե կել է այն եզ րա հանգ ման, 

որ հայ ցը են թա կա էր մե րժ ման։

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ վար չա կան ի րա վա խախ-

տում կա տա րե լու փաս տի վե րա բեր յալ կազմ վել է եր կու ար ձա նագ րու թյուն` 05.04.2013 

թվա կա նին և 19.04.2013 թվա կա նին։ Բա ցի այդ, նշված ար ձա նագ րու թյուն նե րը կազ մե  լիս 

Հով հան նես Հով հան նիս յա նին հնա րա վո րու թյուն չի տրվել օգտ վե լու իր ի րա վունք նե րից, 

տա լու բա ցատ րու թյուն ներ, ծա նո թա նա լու գոր ծի նյու թե րին և ներ կա յաց նե լու ա պա ցույց-

ներ։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե-

րա բեր յալ վա րույ թը հա րու ցե լիս և վար չա կան տույ ժը նշա նա կե լիս խախտ վել է Վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 277-րդ հոդ վա ծը, և պատ ճա-

ռա բա նել, որ նշված հոդ վա ծով սահ ման ված տասն հին գօր յա ժամկ  ե տը սկսում է հո սել 

ար ձա նագ րու թյու նը և մ յուս նյու թե րը լիա զոր մարմն  ի կող մի ց ստա նա լուց հե տո, իսկ 

գոր ծում առ կա չէ որ ևէ ա պա ցույց, որ 19.04.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյու նը և մ յուս 

նյու թե րը լիա զոր մարմն  ի տի րա պետ մանն են հանձն վել ա վե լի վաղ, քան սկսել է հո սել 

16.05.2013 թվա կա նին ա վարտ ված տասն հին գօր յա ժամկ  ե տը։

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 25.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Կո մի  տեի 05.04.2013 թվա կա նի << Հարկ վճա րո ղի խո չըն դո տող գոր ծո ղու թյուն-

նե րի մա սին>> թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` Կո մի  տեի 02.04.2013 թվա կա նի թիվ 

2212653 հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Հով հան նիս-

յա նի մոտ ստու գում ի րա կա նաց նե լու և հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վար կու մը 

հնա րա վոր չի ե ղել (…) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 25-26)։

2) Կո մի  տեի Հ րազ դա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան 19.04.2013 թվա կա նի 

<< Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ>> թիվ 341 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` 

Կո մի  տեի Հ րազ դա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան պե տի 02.04.2013 թվա կա նի 

թիվ 2212653 հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Հով հան-

նիս յա նին պատ կա նող (քա ղաք Հ րազ դան, Միկ րո թիվ 104) խա նու թում ի րա կա նաց վել է 

ու սումն  ա սի րու թյուն, կա տար վել է հսկիչ գնում քա ղա քա ցի Սր բու հի Ար զու ման յա նի կող-
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մի ց 1.330 ՀՀ դրամ ընդ հա նուր ար ժո ղու թյամբ, սա կայն վա ճա ռո ղու հու կող մի ց գու մա րը 

չի մուտ քագր վել հսկիչ-դրա մարկ ղա յին մե  քե նա (այ սու հետ` ՀԴՄ) և չի տրա մադր վել ՀԴՄ 

կտրոն, այ նու հետև հար կա յին տե սուչ նե րը վա ճա ռո ղու հուն ներ կա յաց րել են հանձ նա րա-

րա գի րը ճշտե լու հա մար վա ճառքն ի րա կա նաց նող ան ձի տվյ ալ նե րը, սա կայն վեր ջինս 

հրա ժար վել է ներ կա յա նալ և տե սուչ նե րին տրա մադ րել <<Z>> հաշ վետ վու թյու նը` պատ-

ճա ռա բա նե լով, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Հով հան նիս յանն ար գե լել է նրանց 

որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել, ո րով խո չըն դոտ վել է ստուգ ման բնա կա նոն ըն թաց քը, 

ո րից հե տո ստու գու մը լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու հա մար տեղյ  ակ է պա հել ան հատ ձեռ-

նար կա տի րո ջը ներ կա յա նա լու գոր ծո ղու թյան վայր` փաս տի առ թիվ ար ձա նագ րու թյուն 

կազ մե  լու հա մար։ Վեր ջինս հրա ժար վել է ներ կա յա նալ գոր ծու նեու թյան վայր, ո րից հե-

տո փաս տի առ թիվ կազմ վել է ար ձա նագ րու թյուն։ Ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես 

Հով հան նիս յա նի գոր ծո ղու թյուն ներն ա ռա ջաց նում են Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի 

վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծի 1-ի մա սով սահ ման ված պա տաս խա նատ-

վու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 27-29)։

3) Կո մի  տեի 16.05.2013 թվա կա նի << Վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա-

բեր յալ>> թիվ 225001 ո րոշ ման հա մա ձայն` ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով հան նես Հով հան-

նիս յա նը Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծի 

հիմ քով տու գան վել է 250.000 ՀՀ դրա մի  չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-15)։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու-

նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ստու գումն  եր ի րա կա նաց նող 

պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քին խո չըն դո տե լու ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ, 

կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի 

դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ստու  գու մն  եր ի րա կա նաց-

նող պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քին խո չըն դո տե լու  ի րա վա խախ տու մն  առ կա է 

այն պայ ման նե րու մ, երբ ի րա վա սու  պե տա կան մարմն  ի հանձ նա րա րագ րի հի ման վրա 

տնտե սա վա րող սու բ յեկ տի մոտ ի րա կա նաց վել է նրա գոր ծու  նեու  թյան ու  սու մն  ա սի րու -

թյու ն։ 

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

պար բե րու թյան հա մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախ տում (զան ցանք) է հա մար վում պե-

տա կան կամ հա սա րա կա կան կար գի, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն-

նե րի, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձգ վող հա կաի րա վա կան, մե  ղա վոր 

(դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ) այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը, ո րի հա-

մար օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն։

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա-

սու թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստու գում 

ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի օ րի նա կան պա հանջ նե րը չկա տա րե լը կամ տնտե-

սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նում նրա մուտք գոր ծելն ար գե լե լը կամ 

ստուգ ման նպա տակ նե րին ան մի  ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տաթղ թեր, տվյ ալ ներ և  այլ 

տե ղե կու թյուն ներ նրան չտրա մադ րե լը կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց-

վող ստու գումն  ե րի ըն թաց քին այլ կերպ խո չըն դո տե լը կամ կա պա րակնք ված կամ այլ 

կերպ կնքված տա րածք նե րի կամ գույ քի պահ պա նու թյու նը չա պա հո վելն ա ռա ջաց նում է 

տու գան քի նշա նա կում` քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ` սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա-
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տա վար ձի հար յու րա պա տի կի չա փով, իսկ պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ` եր կու-

հար յուր հիս նա պա տի կի չա փով։

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 245-րդ հոդ վա ծի հա-

մա ձայն՝ վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի խնդիր ներն 

են` յու րա քանչ յուր գոր ծի հան գա մանք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող մա նիո րեն, լրիվ և  օբ-

յեկ տի վո րեն պար զե լը, գործն օ րենսդ րու թյա նը ճիշտ հա մա պա տաս խան լու ծե լը (…)։

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 251-րդ հոդ վա ծի հա-

մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի ա պա ցույց ներ են հա մար վում 

ցան կա ցած այն փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ո րոնց հի ման վրա օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով մար մի ն նե րը (պաշ տո նա տար ան ձինք) հաս տա տում են վար չա կան ի րա վա խախտ-

ման առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, տվյ ալ ան ձի մե  ղա վո րու թյունն այն կա տա-

րե լու մե ջ և գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող այլ հան գա մանք ներ։

Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 279-րդ հոդ վա ծի հա-

մա ձայն` վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննե լիս մար մի  նը (պաշ տո նա-

տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդ յոք վար չա կան ի րա վա խախ տում (…)։

<< Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը կար գա վո րում է 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կամ օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րում գրանց ված և 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող առևտ րա-

յին կամ ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում, հիմն  արկ նե րում (…), ի րա վա բա նա կան 

ան ձի մաս նաճ յու ղում կամ ներ կա յա ցուց չու թյու նում, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-

մի ն նե րում, ինչ պես նաև ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի (…) գոր ծու նեու թյան ստու գումն  ե րի և  

ու սումն  ա սի րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն-

նե րը, ինչ պես նաև սահ մա նում է դրանց ի րա կա նաց ման մի աս նա կան կար գը։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ստու գումն  օ րեն քի հի ման վրա ի րա կա նաց-

վող ըն թա ցա կարգ է, ո րով պարզ վում է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած հաշ-

վետ վու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված 

հայ տա րա րագ րե րի, հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված հաշ-

վարկ նե րի, ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի, այլ փաս տաթղ թե րի (…) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և 

վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենք նե րի 

և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին։ 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ու սումն  ա սի րու թյու նը տնտե սա վա րող սուբ-

յեկ տի ֆի նան սա կան ու փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան վի ճա կը` վեր ջի նիս ներ կա յաց րած 

հաշ վա պա հա կան հաշ վեկշ ռի, ֆի նան սա կան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ-

րու թյամբ սահ ման ված այլ հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա, ստու գումն  ի րա կա նաց նող 

մարմն  ի կող մի ց ստու գող մարմն  ում` պար զա բա նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող ներ-

քին ըն թա ցա կարգ է, բա ցա ռու թյամբ նույն կե տի ու թե րորդ պար բե րու թյամբ նա խա տես-

ված դեպ քե րի։

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 8-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` (…) հսկիչ գնումն  ե րի 

ի րա կա նաց ման (…) նպա տա կով հար կա յին մար մի ն նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել ու-

սումն  ա սի րու թյուն ներ (…)։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով վար-

չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թի ի րա վա կար գա վոր ման 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դի րը Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քում հստակ սահ մա նել է այդ վա րույ թի խնդիր նե րը։ 

Դ րան ցից են յու րա քանչ յուր գոր ծի հան գա մանք նե րը ժա մա նա կին, հա մա կող մա նիո րեն, 

լրիվ և  օբ յեկ տի վո րեն պար զե լը, գործն օ րենսդ րու թյա նը ճիշտ հա մա պա տաս խան լու ծե-

լը։ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր-

յալ գոր ծե րի վա րույ թի խնդիր ներն ի րա կա նաց վում են նաև գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա մար 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման մի  ջո ցով, որն իր 

մե ջ նե րա ռում է նաև ա պա ցույց նե րի բա ցա հայ տու մը, հա վա քագ րու մը և դ րանց պատ-
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շաճ ձևա կեր պու մը։ Այս պի սով, օ րենս դի րը մի ան շա նակ պար տա վո րեց նում է վար չա կան 

մարմն  ին պար զել գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը և բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ-

յեկ տիվ քննար կել դրանք։ Վար չա կան մար մի նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով պետք է 

պար զի այն բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք, ըստ հա մա պա տաս խան օ րեն-

քի, անհ րա ժեշտ են կոնկ րետ վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո-

շու մը, որ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծը քննե լիս հա մա պա տաս խան 

վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պար տա վոր է պար զել` կա տար վել է արդ յո՞ք 

վար չա կան ի րա վա խախ տու մը, և  արդ յո՞ք ան ձը մե  ղա վոր է այն կա տա րե լու մե ջ։ Նշ ված 

հար ցե րը պար զե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) պետք է վար-

չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րի հա մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ գնա հա տի գոր ծով 

ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը՝ ղե կա վար վե լով օ րեն քով (տե՛ս, Սու  րեն Սի մոն յանն ընդ դեմ 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4842/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը)։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե-

րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա-

տե սում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քին խո չըն դո-

տե լու հա մար, ո րը կա րող է դրսևոր վել հետև յալ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կի կա տար մամբ.

- իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու-

թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստու գում ի րա-

կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի օ րի նա կան պա հանջ նե րը չկա տա րե լը,

- տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նում իր լիա զո րու թյուն նե րի 

շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմ-

նի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի 

մուտք գոր ծելն ար գե լե լը,

- ստուգ ման նպա տակ նե րին ան մի  ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տաթղ թեր, տվյ ալ ներ 

և  այլ տե ղե կու թյուն ներ իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ստու գումն  եր ի րա կա նաց-

նե լու ի րա վա սու թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով 

ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին չտրա մադ րե լը, 

- կա պա րակնք ված կամ այլ կերպ կնքված տա րածք նե րի կամ գույ քի պահ պա նու-

թյու նը չա պա հո վե լը,

- օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց վող ստու գումն  ե րի ըն թաց քին այլ 

կերպ խո չըն դո տե լը։

Փաս տո րեն, Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ 

հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ նշված հոդ վա ծով նա խա տես-

ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել մի այն այն դեպ քում, 

երբ ան ձը, կա տա րե լով վե րոգր յալ ա րարք նե րից որ ևէ մե  կը, խո չըն դո տում է ստու գումն  եր 

ի րա կա նաց նող ի րա վա սու պե տա կան մար մի ն նե րի աշ խա տան քին։ Հետ ևա բար յու րա-

քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր-

քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման առ կա յու թյան փաս-

տը բա ցա հայ տե լու հա մար վար չա կան մար մի  նը նախ ևա ռաջ պետք է պար զի, թե արդ յոք 

տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մոտ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստու գում ի րա կա նաց վել 

է, թե` ոչ։ Այ նու հետև հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի  նը պետք է պար զի ստու գում 

ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձին խո չըն դո տե լու փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա-

ցա կա յու թյու նը։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան 

ի րա վա խախտ ման փաս տը կա րող է առ կա լի նել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա 

առ կա յու թյան դեպ քում.

ա) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ստու գումն  եր ի րա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

390

կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա-

րագ րով ի րա կա նաց վում է ստու գում,

բ) տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա կան ի րա վա խախ տում-

նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ 

մե  կով խո չըն դո տում է ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի աշ խա տան քին։

Օ րենս դի րը << Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման 

և  անց կաց ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քում սահ մա նել է ստուգ ման և  ու սումն  ա սի րու թյան` որ-

պես ա ռան ձին և  ի րա րից տար բեր վող ըն թա ցա կար գե րի բո վան դա կու թյու նը և  ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը։ Այս պես, ըստ << Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի 

կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի` ստու գումն  ի րե նից ներ կա յաց նում 

է տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած հաշ վետ վու թյուն նե րի, Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հայ տա րա րագ րե րի, հար կե րի և պար-

տա դիր այլ վճար նե րի գծով նա խա տես ված հաշ վարկ նե րի, ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի, այլ 

փաս տաթղ թե րի (…) ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու-

նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենք նե րի և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ-

նե րին պար զե լուն ուղղ ված և  օ րեն քի հի ման վրա ի րա կա նաց վող ըն թա ցա կարգ։ Իսկ 

ու սումն  ա սի րու թյու նը ստու գումն  ի րա կա նաց նող մարմն  ի կող մի ց ստու գող մարմն  ում 

տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ֆի նան սա կան ու փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան վի ճա կը` վեր-

ջի նիս ներ կա յաց րած հաշ վա պա հա կան հաշ վեկշ ռի, ֆի նան սա կան և Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ հաշ վետ վու թյուն նե րի հի ման վրա, 

պար զա բա նե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող ներ քին ըն թա ցա կարգ է։ Որ պես բա ցա ռու-

թյուն` << Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց-

ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 8-րդ պար բե րու թյամբ սահ ման վում է, 

որ հսկիչ գնումն  ե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով ևս հար կա յին մար մի ն նե րը կա րող են 

ի րա կա նաց նել ու սումն  ա սի րու թյուն ներ։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ստու գումն  ի րե նից ներ կա-

յաց նում է օ րեն քի հի ման վրա ի րա կա նաց վող ըն թա ցա կարգ, որն ուղղ ված է տնտե սա-

վա րող սուբ յեկ տի ներ կա յաց րած հաշ վետ վու թյան ար ժա նա հա վա տու թյու նը և վեր ջի նիս 

ծա վա լած փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան հա մա պա տաս խա նու թյունն օ րենք նե րի և  այլ ի րա-

վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին պար զե լուն։ Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է նաև, որ ու սումն  ա սի րու թյու նը, որ պես ա ռան ձին ըն թա ցա կարգ, հե տապն-

դում է այլ նպա տակ, մաս նա վո րա պես` ու սումն  ա սի րու թյու նը ներ քին ըն թա ցա կարգ է, 

որն ի րա կա նաց վում է ստու գումն  ի րա կա նաց նող մարմն  ի կող մի ց ստու գող մարմն  ում 

տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ֆի նան սա կան ու փաս տա ցի գոր ծու նեու թյան վի ճա կը պար-

զա բա նե լու նպա տա կով, իսկ որ պես բա ցա ռու թյուն` օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ ստու գող 

մար մի նն ու սումն  ա սի րու թյուն կա րող է ի րա կա նաց նել նաև հսկիչ գնումն  ե րի ի րա կա-

նաց ման նպա տա կով։

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի և նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ-

նե լով, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ստու գու մը և  ու սումն  ա սի րու թյու նը տար բեր 

ի րա վա կան ըն թա ցա կար գեր են, հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վար չա կան ի րա-

վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար-

չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ 

տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե-

լու ի րա վա սու թյամբ օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով 

ի րա կա նաց վել է ստու գում, և տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա-

կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-

ված ե ղա նակ նե րից որ ևէ մե  կով խո չըն դո տել է ստու գում ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար 

ան ձի աշ խա տան քին։ Հետ ևա բար վե րը նշված հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում նկա րագր ված 

զան ցա կազմն  առ կա չէ, և, հա մա պա տաս խա նա բար, դրա նով նա խա տես ված վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջո ցը չի կա րող կի րառ վել այն դեպ քում, երբ տնտե սա վա րող 
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սուբ յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ի րա կա նաց վել է ու սումն  ա սի րու թյուն։

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Կո մի  տեի 16.05.2013 թվա կա նի << Վար չա կան 

ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բեր յալ>> թիվ 225001 ո րոշ մամբ ան հատ ձեռ նար կա տեր 

Հով հան նես Հով հան նիս յա նը են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան Վար չա-

կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես-

ված վար չա կան ի րա վա խախտ ման հա մար և տու գան վել է 250.000 ՀՀ դրա մի  չա փով՝ 

հիմք ըն դու նե լով 19.04.2013 թվա կա նի վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ թիվ 

341 ար ձա նագ րու թյու նը և կից նյու թե րը։

Դա տա րա նը, իր 18.07.2014 թվա կա նի վճռով մե ր ժե լով Հով հան նես Հով հան նիս յա նի 

հայ ցը՝ Կո մի  տեի նշված ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, պատ ճա ռա բա-

նել է, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում հաս տատ վել է վար չա կան ի րա վա խախտ ման 

փաս տը, վար չա կան վա րույթն ի րա կա նաց վել և վի ճարկ վող ո րո շումն  ըն դուն վել է օ րեն քի 

պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։ Հետ ևա բար ըստ Դա տա րա նի վճռի՝ << Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված` 

վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 25.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ան փո փոխ թող նե լով Դա-

տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի վճի ռը, իր հեր թին, գտել է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով-

հան նես Հով հան նիս յա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով խո չըն դոտ վել է օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով ի րա կա նաց վող ստուգ ման (ու սումն  ա սի րու թյան) ըն թաց քը, մաս նա վո րա պես` 

ստուգ ման նպա տա կին ան մի  ջա կա նո րեն առնչ վող փաս տա թուղ թը չտրա մադ րե լու մի -

ջո ցով։

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր-

ծի փաս տե րը և ս տո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ Վար չա կան ի րա խախ տում-

նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա-

տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ 

գոր ծը քննող վար չա կան մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը) նախ ևա ռաջ պետք է պար զի 

այն հար ցը, թե արդ յոք տնտե սա վա րող սուբ յեկ տի մոտ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

ստու գում տե ղի ու նե ցել է, թե` ոչ, ո րից հե տո մի այն պետք է պար զի ստու գում ի րա-

կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձի աշ խա տան քին խո չըն դո տե լու փաս տի առ կա յու թյու նը 

կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Նշ ված հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ-

վու թյու նը կա րող է վրա հաս նել բա ցա ռա պես այն դեպ քում, երբ տնտե սա վա րող սուբ-

յեկ տի ստուգ վող ստո րա բա ժա նու մում ստու գումն  եր ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ 

օժտ ված պե տա կան մարմն  ի հրա մա նով կամ հանձ նա րա րագ րով ի րա կա նաց վել է 

ստու գում, և տն տե սա վա րող սուբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձը Վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ե ղա նակ նե րից 

որ ևէ մե  կով խո չըն դո տել է ստու գում ի րա կա նաց նող պե տա կան մարմն  ի աշ խա տանքն։ 

Այ սինքն` նշված հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ-

տումն  առ կա է մի այն այն դեպ քում, երբ տնտես վա րող սուբ յեկ տի մոտ ի րա կա նաց վել 

է ստու գում։

Մինչ դեռ Կո մի  տեի 19.04.2013 թվա կա նի << Վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա-

բեր յալ>> թիվ 341 ար ձա նագ րու թյու նից հետ ևում է, որ ան հատ ձեռ նար կա տեր Հով-

հան նես Հով հան նիս յա նին պատ կա նող խա նու թում Կո մի  տեի Հ րազ դա նի տա րած քա յին 

հար կա յին տես չու թյան պե տի 02.04.2013 թվա կա նի թիվ 2212653 հանձ նա րա րագ րով 

ի րա կա նաց վել է ու սումն  ա սի րու թյուն։ Հետ ևա բար սույն գոր ծով չի հաս տատ վել Հով-

հան նես Հով հան նիս յա նի կող մի ց Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան ի րա վա խախ տու մը կա տա-

րե լու փաս տը։

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

բա ցա կա յել են Հով հան նես Հով հան նիս յա նին Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա-
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բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու-

թյան են թար կե լու հիմ քե րը։

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 63-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի <<ա>> կե տի հա մա ձայն` ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն 

ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում` օ րեն-

քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ նա բան ման հետ ևան քով։ Տվյ  ալ դեպ քում վի ճարկ-

վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել էր Վար չա կան ի րա վա խախ տումն  ե րի վե րա բեր յալ ՀՀ 

օ րենսգր քի 1821-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով և  են թա կա էր ան վա վեր ճա-

նաչ ման, որ պի սի հան գա մանքն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց։

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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, 151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար։

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-

տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի վե րոգր յալ հոդ վա ծով ամ-

րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր։ Հետ ևա բար գոր ծի ան հար-

կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ 

Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 

փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն 

գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու 

անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է։

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը։

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին։

Տվյ  ալ դեպ քում, նկա տի ու նե նա լով, որ Հով հան նես Հով հան նիս յա նը << Պե տա կան 

տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի <<թ>> կե տի ու ժով ա զատ ված է սույն գոր-

ծով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա 

է բա վա րար ման, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Հով հան նես Հով հան-

նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար օ րեն քով սահ-
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ման ված և չվ ճար ված պե տա կան տուր քի գու մար նե րը՝ հա մա պա տաս խա նա բար 10.000 

ՀՀ դրամ և 20.000 ՀՀ դրամ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 

հիմ քով ՀՀ պե տա կան բյու ջե են թա կա են բռնա գանձ ման Նա խա րա րու թյու նից։

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

25.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն. հայ ցը բա վա րա րել` ան վա վեր ճա նա չել 

ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի 16.05.2013 թվա կա նի 

<< Վար չա կան ի րա վա խախտ ման գոր ծի վե րա բեր յալ>> թիվ 225001 ո րո շու մը։

2. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար։

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մար։

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

394

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6781/05/12

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6781/05/12    

Նա խա գա հող դա տա վոր՝ Ա. Սարգս յան

Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մ կո յան

 Ա. Բա բա յան

ՈՐՈՇՈՒՄ 

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան) 

նա խա գա հու  թյամբ 
մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ 
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան անձ նագ րա յին և վի զա-

նե րի վար չու թյան վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 05.05.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու-

թյան անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյան (այ սու հետ՝ Ոս տի կա նու թյուն)` 03.10.2012 

թվա կա նի ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե 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` Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Կ. Բաղ դա սար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

03.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 05.05.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ոս տի կա նու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

03.10.2013 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ոս տի կա նու թյու նը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի <<զ>> կե տը, չի կի րա ռել <<Ազ գա յին անվ տան գու  թյան մար մի ն-

նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծը, 16-րդ հոդ վա ծի <<ժե>> կե տը, <<Օ պե րա տիվ-

հե տա խու  զա կան գոր ծու  նեու  թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 16-րդ 

կե տը, ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով 

հաս տատ ված կար գի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տը և թիվ 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված 

կար գի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կե տե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ օ րենս դիրն օ տա րերկ րա ցուն Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լը մե ր ժե լու հիմք 

սահ մա նել է մի մ յան ցից ան կախ ե րեք պայ ման ներ, և նշ ված վա վե րա պայ ման նե րից մե  կի 

առ կա յու թյու նը հիմք է օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լը մե ր ժե լու հա-

մար, սա կայն ան հաս կա նա լի կեր պով բո ղո քը մե ր ժել է: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի 

չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ-

վա ծի <<զ>> կե տի 3 վա վե րա պայ ման նե րից յու րա քանչ յուրն էլ առնչ վում է ՀՀ ազ գա յին 

անվ տան գու թյան ո լոր տի հետ, հետ ևա բար, Ոս տի կա նու թյու նը, ստա նա լով օ տա րերկ-

րա ցուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու 

նպա տա կա հար մա րու թյան վե րա բեր յալ պա տաս խա նը, գոր ծել է տվյ ալ ի րա վա հա րա բե-

րու թյուն նե րի ո լոր տը կար գա վո րող նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րին հա-

մա պա տաս խան: Բա ցի այդ, վե րոնշ յալ վա վե րա պայ ման նե րից որ ևէ մե  կի առ կա յու թյան 

պա րա գա յում օ տա րերկ րա ցի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա ցու թյան կար-

գա վի ճա կի տրա մադ րու մը բա ցա ռա պես մե րժ վում է` ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա-

հով ման ա ռաջ նա հեր թու թյան տրա մա բա նու թյամբ: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 05.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը մե ր ժել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հը հան դի սա նում է Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու-

թյան քա ղա քա ցի։ Վեր ջինս 07.09.2012 թվա կա նի դի մու մով խնդրել է ի րեն տալ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ։ (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 80-82). 

2) Ոս տի կա նու թյան կող մի ց կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու վե րա բեր յալ նյու-

թերն ու ղարկ վել են ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն` հա մա ձայ նեց ման։ (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 84). 

3) ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյու նից 26.09.2012 թվա կա նին տրվել է 

տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, որ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի 

Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին, ծնված 1971 թվա կա նին, հա մա ձայն <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի <<զ>> կե տի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա-

մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճա կի տրա մադ րու մը նպա տա կա հար մար են գտնում 

մե ր ժել (հա տոր 1-ին, գ.թ. 87).

4) Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-

տու թյան քա ղա քա ցի Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու մի ջ նոր դա գի րը մե րժ վել է 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 85-86):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու-

նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վար չա կան ակ տի հիմն  ա-

վոր վա ծու թյան վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք << Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քը կի րա ռե լի է օ տա րերկ րա ցու ն կա ցու  թյան կար գա վի ճակ տա լու  վե րա բեր յալ վար-

չա կան վա րու յ թի նկատ մամբ.

2. արդ յո՞ք վար չա կան ակ տը, ո րը չի պա րու  նա կու մ բո լոր էա կան փաս տա կան հան-

գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել նման բո վան դա կու  թյամբ վար չա կան ակտ 

կա յաց նե լու  հա մար, սա կայն չի խախ տու մ շա հագր գիռ ան ձանց սու բ յեկ տիվ ի րա վու նք նե-

րը և  ա զա տու  թյու ն նե րը, մի ան շա նակ են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 

ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է։

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու-

նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար-

մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ոք, ում Կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը 

խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ-

յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող 

ան ձինք: 

<<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի <<զ>> կե տի հա մա ձայն` 

օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լը կա րող է մե րժ վել, ե թե կա ցու թյան 

կար գա վի ճակ հայ ցե լիս նա ներ կա յաց րել է իր մա սին կեղծ տե ղե կու թյուն ներ կամ չի 

ներ կա յաց րել անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր, կամ գո յու թյուն ու նեն տվյ ալ ներ այն մա սին, 

որ նրա գտնվե լը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ու նի այլ նպա տակ, քան հայ տա-

րար վա ծը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին տեuա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը uահ ման վում են oրենք նե րով և Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով։

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաս-

տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա հայ տե-

լով գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 57-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ-

տը պետք է պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, ո րում պետք է նշվեն հա մա պա տաս խան ո րո շում 

ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը:

<<Ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մի ն նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 16-րդ հոդ վա-

ծի <<ժե>> կե տի հա մա ձայն՝ ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մի ն նե րը պար տա վոր են 

<< Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյան մա սին>>, << Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա կան վի ճա կի մա սին>> Հա յաս-
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տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րին և  այլ ի րա վա կան ակ տե րին հա մա պա տաս խան` 

մաս նակ ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լուն և քա ղա-

քա ցիու թյու նը դա դա րեց նե լուն, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի, օ տա-

րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց կող մի ց Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան տա րածք մուտք գոր ծե լուն ու նրա սահ ման նե րից դուրս գա լուն, ինչ-

պես նաև օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց` Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյու նում գտնվե լու ռե ժի մի ն վե րա բե րող հար ցե րի լուծ մա նը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան << Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ 

մշտա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու (կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա րաձ-

գե լու) դի մու մի  հետ ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի ցան կը, դի մու մի  քննարկ ման կար-

գը, ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան քար տի, մշտա կան կա ցու թյան քար տի և Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան հա տուկ անձ նագ րի նկա րագ րե րը և ձ ևե րը հաս տա տե լու մա սին>> 

07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ ման (այ սու հետ` Ո րո շում) թիվ 1 հա վել վա ծով հաս-

տատ ված կար գի 1-ին կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն` ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան 

կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու (կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա րաձ գե լու) հա մար 

օ տա րեր կա ցի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան ոս տի կա նու թյան անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյուն (այ-

սու հետ` անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյուն) ներ կա յաց նում են դի մում:

 Ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված կար գի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` օ տա րերկ-

րա ցուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան կա ցու թյան 

կար գա վի ճակ տա լու հարցն անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյու նը հա մա ձայ նեց նում 

է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գա յին անվ տան գու-

թյան ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն) հետ` գրա վոր 

կամ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով` ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյուն ու ղար կե լով 

օ տա րերկ րա ցու անձ նագ րի և դի մում-հար ցա թեր թի կի պատ ճեն նե րը, իսկ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նող օ տա-

րերկ րա ցի նե րի դեպ քում` մի այն ցու ցակ նե րը: 

Ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված կար գի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ազ գա յին 

անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյունն օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու կամ 

կա ցու թյան կար գա վի ճա կը եր կա րաձ գե լու հար ցի վե րա բեր յալ 7-օր յա ժամկ  ե տում անձ-

նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյուն է ներ կա յաց նում իր հա մա ձայ նու թյան կամ ա ռար-

կու թյան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վու թյուն: 

Ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա ծով հաս տատ ված կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` <<Օ տա-

րերկ րա ցի նե րի մա սին>> Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծում 

նշված կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լը մե ր ժե լու հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յու թյան 

դեպ քում անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյան կող մի ց ժա մա նա կա վոր կամ մշտա-

կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու դի մումն  ե րը կա րող են մե րժ վել: Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու 

դի մու մը մե ր ժե լու մա սին անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյան ո րո շումն  օ տա րերկ-

րա ցին կա րող է բո ղո քար կել դա տա կան կար գով:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու և  այն մե ր ժե լու 

ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է Ոս տի կա նու թյա նը: Օ րենս դի րը <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծում նա խա տե սել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան 

պայ ման նե րում ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը կա րող է կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա-

լը մե ր ժել: Օ տա րերկ րա ցու կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լը մե ր ժե լու հիմ քե րից են նաև 

<<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի <<զ>> կե տում օ րենսդ րի կող-

մի ց սահ ման ված հետև յալ հիմ քե րը՝ ե թե կա ցու թյան կար գա վի ճակ հայ ցողն իր մա սին 

ներ կա յաց րել է կեղծ տե ղե կու թյուն ներ կամ չի ներ կա յաց րել անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե-

րը կամ գո յու թյուն ու նեն տվյ ալ ներ այն մա սին, որ նրա գտնվե լը Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում ու նի այլ նպա տակ, քան հայ տա րար վա ծը: 
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Օ րենս դիրն ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մի ն նե րի հա մար սահ մա նել է օ տա-

րերկր յա քա ղա քա ցի նե րի կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րածք մուտք 

գոր ծե լուն ու նրա սահ ման նե րից դուրս գա լուն, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում գտնվե լու ռե ժի մի ն վե րա բե րող հար ցե րի լուծ մա նը մաս նակ ցե լու պար տա-

կա նու թյուն: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան ձին կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու 

ի րա վա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում է նաև ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գա յին 

անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյու նը (այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն): Ան ձին կա ցու թյան կար գա-

վի ճակ տա լու կամ այն մե ր ժե լու ըն թաց քում Ծա ռա յու թյու նը պար տա վոր է կա ցու թյան 

կար գա վի ճակ հայ ցո ղի վե րա բեր յալ հայտ նել դիր քո րո շում: 

Վե րոնշ ված ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն-

քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ թեև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լու գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցում է նաև 

Ծա ռա յու թյու նը, սա կայն նման կար գա վի ճակ տա լու կամ նման կար գա վի ճա կի տա լը 

մե ր ժե լու ի րա վա սու թյու նը վե րա պահ ված է Ոս տի կա նու թյա նը, որն էլ օ րեն քով սահ ման-

ված կար գով ըն դու նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա ռան ձին տեuա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը uահ ման վում են oրենք նե րով և Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 

մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով։ Նշ ված ի րա վա նոր մում ամ րագր ված ի րա վա կար գա-

վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ 

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը 

հատ կա պես այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար գա վո րու մը չեն ստա ցել 

հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե-

րում։ <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վող վա րույ թի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են նշված օ րեն քով, հետ ևա բար << Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ընդ հա նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի 

են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ մի այն <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, 

այլ խոս քով, <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա-

նաց ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, 

ո րոնք <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված են մա սամբ կամ 

առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն։ 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

օ տա րերկ րա ցուն կա ցու թյան կար գա վի ճակ տա լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ի րա-

կա նաց ման կար գը և  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վոր վում են <<Օ տա րերկ րա ցի-

նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով, մի ա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ <<Օ տա-

րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված չէ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված 

վար չա կան ակ տի հիմն  ա վոր մա նը վե րա բե րող որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն, ին չը նշա նա-

կում է, որ գրա վոր վար չա կան ակ տի հիմն  ա վոր ման պա հան ջի վե րա բեր յալ կի րա ռե լի է 

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 57-

րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տը պետք է 

պա րու նա կի հիմն  ա վո րում, ո րում պետք է նշվեն հա մա պա տաս խան ո րո շում ըն դու նե լու 

բո լոր էա կան փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը:

Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար-

գում գրա վոր կամ գրա վոր հաս տատ ված վար չա կան ակ տե րը պետք է հիմն  ա վոր ված լի-

նեն: Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո րումն  ե րում պետք է ան պայ-

ման նշվեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան և  

ի րա վա կան հիմ քե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի  նը վար չա կան ակտն ըն դու նե լիս պար-

տա վոր է վար չա կան ակ տում նշել այն բո լոր փաս տա կան հան գա մանք նե րը և  ի րա վա-



399

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

կան հիմ քե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել տվյ ալ վար չա կան ակտն ըն դու նե լու հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան ակ տը հիմն  ա վո րե լու վար չա կան մարմն  ի 

պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել վար չա կան վա-

րույ թի մաս նա կից նե րի՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում 

արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը: Ն ման եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու-

թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով 

սահ ման ված պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, 

և թե՛ ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, մաս նա վո րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նու թյան մի -

ջոց նե րից օգտ վե լը չպետք է ան հիմն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու-

թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել 

է վար չա կան ակ տի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին` ար ձա նագ րե լով, որ օ րենսդ րի կող-

մի ց վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո րում պա րու նա կե լու պա հանջն ինք նան պա տակ չէ, այն 

հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց, ով քեր հա մա ձայն չեն ըն դուն ված վար-

չա կան ակ տի հետ, վար չա կան բո ղոք կամ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լով՝ գործ նա կա-

նում ի րաց նել ի րենց արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան և դա տա րան դի մե  լու 

հիմն  ա րար ի րա վունք նե րը: Միա ժա մա նակ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ըն դուն ված հիմ-

նա վոր ված վար չա կան ակ տը գործ նա կա նում ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վար-

չա կան բո ղո քը քննար կող վար չա կան մարմն  ին կամ այն քննող դա տա րա նին պար զե լու 

այն փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան 

մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում (տե՛ս, «Ի նե կո բանկ» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ ար դա րա-

դա տու  թյան նա խա րա րու  թյան դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րու մն  ա պա հո վող 

ծա ռա յու  թյան, եր րորդ անձ Ի զա բել լա Վանլյ  ա նի թիվ ՎԴ/03/2127/05/11 վար չա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ինչ պես ար դեն նշվել է, օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ վար չա կան ակ տի հիմն  ա վո րում-

նե րում պետք է ան պայ ման նշվեն հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր 

էա կան փաս տա կան հիմ քե րը: Օ րենսդ րի կող մի ց սահ ման ված՝ վար չա կան ակ տում բո լոր 

էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը նշե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյունն 

ինք նան պա տակ չէ, քա նի որ ի րա վա կան նոր մում ամ րագր ված ի րա վա կան հետ ևանք-

ներն ան ձի նկատ մամբ կի րա ռե լու նա խա պայ ման է հան դի սա նում ի րա վա կան նոր մում 

առ կա փաս տա կազ մի  առ կա յու թյան բա ցա հայ տու մը: Ի րա վա կան նոր մե  րում օ րենս դիրն 

ամ րագ րում է ո րո շա կի փաս տա կազ մե ր, ո րոնց գործ նա կա նում առ կա յու թյունն է մի այն 

ան ձանց հա մար կոնկ րետ գոր ծով ա ռա ջաց նում օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա կան հետ-

ևանք նե րը, այ սինքն՝ վար չա կան մար մի նն ի րա վա սու է ըն դու նե լու վար չա կան ակտ, 

ո րով ի րա վա կան նոր մում ամ րագր ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կի րառ վում են կոնկ-

րետ ան ձի նկատ մամբ, ե թե առ կա է օ րեն քում նկա րագր ված փաս տա կազ մը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան 

ի րա վա կան հիմ քե րը սահ ման վում են նյու թա կան և  ըն թա ցա կար գա յին ի րա վա կան նոր-

մե  րում: Ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը պետք է հա մա պա տաս խա նի իր նկատ մամբ կի-

րա ռե լի բո լոր նյու թա կան և  ըն թա ցա կար գա յին ի րա վա կան նոր մե  րին: Վար չա կան դա-

տա րա նը վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյունն ստու գե լիս պետք է պար զի` արդ յո±ք 

տվյ  ալ վար չա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է օ րենսդ րի կող մի ց սահ մա նած վար չա-

կան ակ տի նյու թա կան ի րա վա չա փու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այ սինքն` հա-

մա պա տաս խա նում է նյու թա կան ի րա վա կան նոր մե  րին, թե` ոչ և պետք է պար զի նաև` 

արդ յոք տվյ ալ վար չա կան ակ տը հա մա պա տաս խա նում է օ րենսդ րի կող մի ց սահ մա նած 

վար չա կան ակ տի ձևա կան ի րա վա չա փու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին, այ սինքն` 

հա մա պա տաս խա նում է ըն թա ցա կար գա յին նոր մե  րին, թե` ոչ: Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ ի տար բե րու թյուն նյու թա կան ի րա վուն քի պա հանջ նե րի խախտ-

ման, ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի խախ տու մը մի շտ չէ, որ պետք է ան վե րա պա հո-

րեն հան գեց նի վար չա կան ակ տի վե րաց մա նը` հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Թեև ի րա վա կան պե տու թյան պայ ման նե րում մաս նա վոր ան ձանց առնչ վող վար չա-
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կան մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա կա նաց վող գոր ծու նեու թյան ի րա վա չա փու թյան մի ակ չա-

փա նի շը նյու թա կան ի րա վուն քը չէ և վար չա կան մարմն  ի գոր ծու նեու թյու նը նաև պետք է 

հա մա պա տաս խա նի օ րենսդ րի կող մի ց սահ ման ված ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րին, 

սա կայն մի ա ժա մա նակ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

ու նեն օ ժան դակ գոր ծա ռույթ: Ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի օ ժան դակ գոր ծա ռույ թի 

ի րա վա կան բնույ թը կա յա նում է նրա նում, որ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րին հետ ևե-

լու նպա տակն ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նելն ու շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի 

գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վելն է, և  այն ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն նե րում որ տեղ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի պահ պան ման և  ի րա վա չափ 

ո րո շում կա յաց նե լու և շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վունք նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա-

վետ պաշտ պա նե լու մի ջև ան մի  ջա կան կա պը բա ցա կա յում է, ըն թա ցա կար գա յին պա-

հանջ նե րը և դ րանց խախտ ման ի րա վա կան հետ ևանք նե րը հա րա բե րա կան բնույթ են 

կրում: Այ սինքն` նյու թա կան ի րա վուն քի հա մե  մա տու թյամբ ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ-

նե րի օ ժան դակ գոր ծա ռույթն ար տա հայտ վում է նրա նում, որ ըն թա ցա կար գա յին սխալ-

նե րը ո րո շիչ չեն, ե թե չեն ազ դում ո րոշ ման նյու թա կան ի րա վա չա փու թյան վրա և չեն 

խախ տում շա հագր գիռ ան ձանց հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տում հա մա-

պա տաս խան վար չա կան ակտն ըն դու նե լու բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը 

նշե լու հիմն  ա կան նպա տա կը վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ սուբ յեկ տիվ ի րա-

վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյունն է, 

ինչ պես նաև վար չա կան բո ղո քը քննող վար չա կան մարմն  ին կամ այն քննող դա տա րա-

նին ի րա կան հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լը` պար զե լու այն փաս տա կան հիմ քե րը, ո րոնք 

վար չա կան ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան վա րույ թի ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ-

նե րի պահ պան ման և  ի րա վա չափ ո րո շում կա յաց նե լու և շա հագր գիռ անձ նանց ի րա-

վունք նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լու մի ջև ուղ ղա կի 

կա պի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի և դ րանց խախտ ման 

ի րա վա կան հետ ևանք նե րը կրում են հա րա բե րա կան բնույթ: Այս պի սով, հաշ վի առ նե-

լով վե րոնշ ված ի րա վա կան դիրք րո րո շու մը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

այն պայ ման նե րում, երբ վար չա կան մար մի նն ա պա հո վե լով փաս տա կան հան գա մանք-

նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա հայ տե լով գոր ծի բո լոր, այդ 

թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա փաս տա կան հան գա մանք նե րը, այ սինքն` 

բա ցա հայ տե լով կի րա ռե լի ի րա վա կան նոր մում առ կա փաս տա կազ մը` ի րա վա չա փո րեն 

վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ նկատ մամբ կի րա ռում է ի րա վա կան նոր մում նա խա-

տես ված ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, այ սինքն, երբ ան ձին ի րա վա չա փո րեն տրա մադ րում 

է ի րա վունք կամ ան ձի վրա ի րա վա չա փո րեն դնում է որ ևէ պար տա կա նու թյուն, սա կայն 

վար չա կան ակ տի տեքս տում չի նշում իր կող մի ց, ար դեն իսկ բա ցա հայտ ված փաս տա-

կան հան գա մանք նե րը, այդ պի սի վար չա կան ակ տը են թա կա չէ ան վա վեր ճա նաչ ման: Այ-

սինքն` չնա յած այն հան գա ման քին, որ վար չա կան ակ տում այն ըն դու նե լու բո լոր էա կան 

փաս տա կան հան գա մանք նե րը նշված չեն, այդ վար չա կան ակ տը չի կա րող հա մար վել 

ան վա վեր, քա նի որ գործ նա կա նում չի խախ տում շա հագր գիռ ան ձանց հիմն  ա կան ի րա-

վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, ան ձանց հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում գործ նա կա նում 

ի րաց նել ի րենց արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ինչ պես նաև 

հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վար չա կան բո ղո քը քննող վար չա կան մարմն  ին կամ այն 

քննող դա տա րա նին պար զե լու այն փաս տա կան հիմ քե րը, ո րոնք վար չա կան ակտն ըն-

դու նած վար չա կան մար մի  նը դրել է իր ո րոշ ման հիմ քում, քա նի որ այդ փաս տա կան 

հան գա մանք նե րը առ կա են վար չա կան գոր ծում:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հաշ վի առ նե լով սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  

ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը, ինչ-

պես նաև արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան և 

մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, վար չա կան ակ տի ձևա կան ի րա վա չա փու թյան 
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վե րա բեր յալ ընդ հա նուր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն  ե րը և  օ րենսդ րի կող մի ց ՀՀ ի րա-

վա կան հա մա կար գում ներդր ված վար չա կան ակ տի ըն թա ցա կար գա յին պա հանջ նե րի 

օ ժան դակ գոր ծա ռույ թի ի րա վա կան բնույ թը, գտնում է, որ այն պայ ման նե րում, երբ վար-

չա կան ակ տում նշված չեն այդ ակտն ըն դու նե լու հա մար բո լոր էա կան փաս տա կան հան-

գա մանք նե րը, սա կայն դրա արդ յուն քում որ ևէ կերպ չի խախտ վում շա հագր գիռ ան ձանց 

սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը և տվյ  ալ ակ տը հա մա պա տաս խա նում 

է օ րենսդ րի կող մի ց սահ մա նած վար չա կան ակ տի նյու թա կան ի րա վա չա փու թյա նը ներ-

կա յաց վող բո լոր պա հանջ նե րին, ա պա այդ վար չա կան ակ տը են թա կա չէ ան վա վեր ճա-

նաչ ման:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հը հան դի սա նում է 

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի։ Վեր ջինս 07.09.2012 թվա կա նի դի-

մու մով խնդրել է ի րեն տալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր կա ցու-

թյան կար գա վի ճակ: Ոս տի կա նու թյան կող մի ց կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու 

վե րա բեր յալ նյու թերն ու ղարկ վել են Ծա ռա յու թյուն: Ծա ռա յու թյու նը նպա տա կա հար մար 

է գտել Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր 

կա ցու թյան կար գա վի ճա կի տրա մադ րու մը մե ր ժել: Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ <<Օ տա րերկ րա ցի նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ հոդ վա ծի <<զ>> կե տի հի ման 

վրա Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա վոր 

կա ցու թյան կար գա վի ճա կի տրա մադ րու մը մե րժ վել է:

Դա տա րա նը, հայ ցը բա վա րա րե լով և Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րո-

շումն  ան վա վեր ճա նա չե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ վար չա կան ակտ կա յաց նե լիս և  ան-

ձանց ի րա վունք ներ տրա մադ րե լիս կամ դրանք մե ր ժե լիս, վար չա կան մար մի նն օ րեն քով 

կրում է իր կող մի ց կա յաց ված վար չա կան ակ տը հիմն  ա վո րե լու պար տա կա նու թյուն, ո րը 

սահ ման ված է << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քի 55-րդ և 57-րդ հոդ ված նե րով: Դա տա րա նը վե րը նշված հոդ ված նե րի վեր լու ծու-

թյան արդ յուն քում եզ րա կաց րել է, որ վար չա կան ակ տում բա վա րար չէ նշել մի այն դրա 

կա յաց ման ի րա վա կան հիմ քը, այլ նույն կերպ անհ րա ժեշտ է նշել բո լոր փաս տա կան 

հան գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են տվել կա յաց նե լու նման բո վան դա կու թյամբ ո րո շում։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ոս տի կա նու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա-

րա նի վճիռն ան փո փոխ թող նե լով, նշել է, որ վի ճարկ վող ակ տում կի րառ ված նոր մը պա-

րու նա կում է ե րեք վա վե րա պայ ման, հետ ևա բար վի ճարկ վող ակ տը պետք է պա րու նա կի 

ոչ մի այն հա մա պա տաս խան կե տի խախտ ման հիմն  ա վո րու մը, այլ նաև այն բո լոր փաս-

տա կան հան գա մանք նե րը, ո րոնք հիմք են տվել վար չա կան մարմն  ին նման բո վան դա-

կու թյամբ ո րո շում կա յաց նե լու հա մար, ին չը տվյ ալ դեպ քում բա ցա կա յում է։

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին ՀՀ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու հար ցը 

վար չա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում քննար կե լու և դ րա վե րա բեր յալ վերջ նա կան ո րո-

շում կա յաց նե լու ի րա վա սու թյուն ու նի Ոս տի կա նու թյու նը: Գի թա Հեյ դա րի մա րան ջե հին 

ՀՀ կա ցու թյան կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու ի րա վա կան գոր ծըն թա ցին մաս նակ ցե լու 

պար տա կա նու թյուն է սահ ման ված նաև Ծա ռա յու թյան հա մար, ո րը, կա տա րե լով իր վրա 

օ րենսդ րի կող մի ց դրված պար տա կա նու թյու նը, << Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 

ժա մա նա կա վոր կամ մշտա կան կա ցու թյան կար գա վի ճակ ստա նա լու (կա ցու թյան կար-

գա վի ճա կը եր կա րաձ գե լու) դի մու մի  հետ ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի ցան կը, դի մու մի  

քննարկ ման կար գը, ժա մա նա կա վոր կա ցու թյան քար տի, մշտա կան կա ցու թյան քար տի և 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա տուկ անձ նագ րի նկա րագ րե րը և ձ ևե րը հաս տա տե լու 

մա սին>> ՀՀ կա ռա վա րու թյան 07.02.2008 թվա կա նի թիվ 134-Ն ո րոշ ման 2-րդ հա վել վա-

ծով սահ ման ված կար գի հա մա ձայն ի րա վա սու մարմն  ին ներ կա յաց րել է Ծա ռա յու թյան 

ա ռար կու թյան վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն: Տվյ  ալ դեպ քում, թեև 

Ոս տի կա նու թյու նը վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում չի նշել այդ ակտն ըն դու նե լու հա մար 
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հիմք հան դի սա ցած բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը, սա կայն վե րը շա րադր-

ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից հետ ևում է, որ մի այն տվյ ալ հան գա ման քը բա վա րար 

չէ Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար: Նշ ված 

ո րո շու մը են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման մի այն այն դեպ քում, ե թե ի րա վա սու վար չա-

կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում չի բա ցա հայ տել տվյ ալ գոր ծի հա մար 

բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը՝ չա պա հո վե լով վար չա կան վա րույ թի շրջա-

նակ նե րում փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար-

կու մը:

Վե րը նշվա ծից հետ ևում է, որ մի նչև Ոս տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րո շումն  

ան վա վեր ճա նա չե լը Դա տա րա նը պար տա վոր էր պար զել՝ արդ յոք վար չա կան վա րույ թի 

ըն թաց քում Ոս տի կա նու թյունն ինք նու րույն, ինչ պես նաև Ծա ռա յու թյան մի  ջո ցով բա ցա-

հայ տել է տվյ ալ գոր ծի հա մար բո լոր էա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ա պա հո վել 

է վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ 

և  օբ յեկ տիվ քննար կու մը: Մինչ դեռ Դա տա րա նը, ա ռանց վե րը նշված հան գա մանք նե րը 

պար զե լու, ան հիմն  և  ոչ ի րա վա չա փո րեն հայ ցը բա վա րա րել է և  ան վա վեր է ճա նա չել Ոս-

տի կա նու թյան 03.10.2012 թվա կա նի ո րո շու մը, իսկ Վե րաքն նիչ դա տա րանն էլ, ան տե սե-

լով ստո րա դաս դա տա րա նի կող մի ց թույլ տրված խախ տու մը, մե ր ժել է Ոս տի կա նու թյան 

վե րաքն նիչ բո ղո քը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րի կող մի ց սույն գոր ծի լրիվ և բազ մա կող մա նի քննու թյուն չի ի րա կա նաց վել, հետ ևա-

բար գործն անհ րա ժեշտ է ու ղար կել նոր քննու թյան՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե-

րը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո պար զե լու 

և գ նա հա տե լու հա մար:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 05.05.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան` 

նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1567/05/12

դա տա րա նի ո րո շում   2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/1567/05/12

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բա յան

 Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդև յան

 Ա. Սարգս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ««Ա րա րատ»» սննդի կոմ բի նատ» ՍՊԸ-ի (այ-

սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Ք րիս տի նե Սո ղո մոն յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ 

վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 13.12.2013 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ ըստ «Եվ րո թերմ» 

ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րու-

թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան (այ սու հետ` Գոր ծա կա լու թյուն), եր րորդ 

անձ Ըն կե րու թյան` վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե 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` Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Գոր ծա-

կա լու թյան կող մի ց 05.12.2011 թվա կա նին 17844 հա մա րի տակ գրանց ված ապ րան քա յին 

նշա նի գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Դար բին յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

19.04.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 13.12.2013 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է, Դա տա րա-

նի 19.04.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը բա վա րար վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել «Ապ րան քա յին նշան նե-

րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րը պետք է կի րա ռեր:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ-

ված վար չա կան վա րույթն ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռանձ նա հա տուկ ո լորտ և  ամ բող-

ջու թյամբ կար գա վոր վում է «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով և ՀՀ կա ռա-

վա րու թյան 18.11.2010 թվա կա նի թիվ 1538-Ն ո րոշ մամբ, ո րոնք ման րակր կիտ կեր պով 

նկա րագ րում են ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թին եր-

րորդ ան ձանց մաս նակ ցու թյան կար գը և պայ ման նե րը: Մաս նա վո րա պես` «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ցան կա ցած շա հագր գիռ ան-

ձի ներ կա յաց նե լու իր ա ռար կու թյուն նե րը հայ տարկ ված ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման 

վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև սահ մա նում է օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված 

ա ռար կու թյուն նե րի քննարկ ման կար գը և  արդ յունք նե րը:

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քը կի րա ռե լի չէ ապ րան քա յին նշա նի գրանց-

մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ, ին չը հան գեց րել է սույն գոր ծի սխալ 

լուծ ման:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 13.12.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 19.04.2013 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան հա մար էա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Ապ րան քա յին (սպա սարկ ման) նշա նի գրանց ման թիվ 5958 վկա յա կա նի հա մա-

ձայն` Կազ մա կեր պու թյան ան վամբ ապ րանք նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 32-րդ դա սով 

16.12.1999 թվա կա նի ա ռաջ նու թյամբ 22.03.2001 թվա կա նին գրանց վել է « Նո յան» ապ րան-

քա յին նշա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34):

2) Ապ րան քա յին (սպա սարկ ման) նշա նի գրանց ման թիվ 5959 վկա յա կա նի հա մա-

ձայն` Կազ մա կեր պու թյան ան վամբ ապ րանք նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 32-րդ դա սով 

16.12.1999 թվա կա նի ա ռաջ նու թյամբ 22.03.2001 թվա կա նին գրանց վել է «Noyan» ապ րան-

քա յին նշա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 35):

3) Ապ րան քա յին (սպա սարկ ման) նշա նի գրանց ման թիվ 14151 վկա յագ րի հա մա ձայն` 

Կազ մա կեր պու թյան ան վամբ ապ րանք նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ դա-

սե րով 10.04.2009 թվա կա նի ա ռաջ նու թյամբ 18.05.2009 թվա կա նին գրանց վել է «Noyan» 

ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 33):

4) Գոր ծա կա լու թյու նում 06.05.2011 թվա կա նին մուտ քագր ված թիվ 20110583 հայ տով 

Ըն կե րու թյու նը խնդրար կել է ապ րանք նե րի մի  ջազ գա յին դա սա կարգ ման 30-րդ դա սի 

հա մար իր ան վամբ գրան ցել «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 24):

5) Գոր ծա կա լու թյու նը 23.05.2011 թվա կա նին ո րո շել է Ըն կե րու թյան կող մի ց 06.05.2011 

թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 20110583 հայ տը հրա պա րա կել և  անց կաց նել ըստ էու թյան 

փոր ձաքն նու թյուն (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 20):

6) 02.09.2011 թվա կա նի ծա նուց ման հա մա ձայն` Գոր ծա կա լու թյու նը հայտ նել է Ըն-

կե րու թյա նը, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ա վե լի վաղ գրանց ման հի ման վրա 

պահ պան վող «ՆՈՅԱՆ» («Եվ րո թերմ» ՓԲԸ, Ա մի ր յան 15ա, AM, N 8413, 14151) ապ րան քա յին 
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նշա նը կա րող է հիմք հան դի սա նալ Ըն կե րու թյան կող մի ց հայ տարկ վող «Noyan Tapan, 

Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը մե ր ժե լու հա մար: Միա ժա մա նակ Ըն կե-

րու թյանն ա ռա ջարկ վել է ծա նու ցումն  ստա նա լու օր վա նից եր կամս յա ժամկ  ե տում այդ 

կա պակ ցու թյամբ ներ կա յաց նել իր նկա տա ռումն  ե րը կամ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` « Նո յան» ապ րան քա յին նշա նի 

սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 15): 

7) Գոր ծա կա լու թյու նում 14.09.2011 թվա կա նին մուտ քագր ված գրու թյան հա մա ձայն` 

Ըն կե րու թյան ար տո նագ րա յին հա վա տար մա տար ««Զ. Մա նուկյ  ան և գոր ծըն կեր ներ» ար-

տո նագ րա յին բյու րո» ՍՊԸ-ն խնդ րել է Գոր ծա կա լու թյա նը շա րու նա կել փոր ձաքն նու թյու-

նը և Ըն կե րու թյան ան վամբ գրան ցել թիվ 20110583 հայ տով ներ կա յաց ված «Noyan Tapan, 

Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 13-14):

8) Գոր ծա կա լու թյու նը 07.10.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժել է Ըն կե րու թյան կող մի ց 

06.05.2011 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 20110583 հայ տով խնդրարկ վող «Noyan Tapan, 

Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. «(...) 

հայ տարկ ված ապ րան քա յին նշա նը չի կա րող գրանց վել, քա նի որ այն շփո թե լու  աս տի-

ճան նման է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյու  նու մ գրանց ման հի ման վրա պահ պան վող 

«ՆՈՅԱՆ» («Եվ րո թերմ» ՓԲԸ, Ա մի ր յան 15ա, AM, N 8413, 14151) ապ րան քա յին նշա նին: 

Հա մե  մատ վող նշան ներն ու  նեն ձայ նա յին և  ի մաս տա յին նմա նու  թյու ն (...)» (հա տոր 2-րդ, 

գ.թ. 12):

9) Գոր ծա կա լու թյու նում 27.10.2011 թվա կա նին մուտ քագր ված գրու թյան հա մա ձայն` 

Կազ մա կեր պու թյան գլխա վոր տնօ րե նը հայտ նել է Գոր ծա կա լու թյան պե տին ի գի տու-

թյուն, որ Կազ մա կեր պու թյու նը մե ր ժել է Ըն կե րու թյան խնդրան քը` « Նո յան Տա պան» ապ-

րան քա յին նշանն ապ րանք նե րի մի  ջազ գա յին դա սա կարգ ման 30-րդ դա սում գրան ցե լու 

թույլտ վու թյուն ստա նա լու մա սին (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 8):

10) Գոր ծա կա լու թյու նում 21.10.2011 թվա կա նին և 08.11.2011 թվա կա նին մուտ քագր ված 

գրու թյուն նե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյան ար տո նագ րա յին հա վա տար մա տար ««Զ. Մա-

նուկյ  ան և գոր ծըն կեր ներ» ար տո նագ րա յին բյու րո» ՍՊԸ-ն խնդ րել է Գոր ծա կա լու թյա նը 

շա րու նա կել փոր ձաքն նու թյու նը և Ըն կե րու թյան ան վամբ գրան ցել թիվ 20110583 հայ տով 

ներ կա յաց ված «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 6-7, 

9-11):

11) Գոր ծա կա լու թյու նը 22.11.2011 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան ան վամբ ապ-

րանք նե րի մի  ջազ գա յին դա սա կարգ ման 30-րդ դա սի հա մար գրան ցել է Ըն կե րու թյան 

կող մի ց 06.05.2011 թվա կա նին ներ կա յաց ված թիվ 20110583 հայ տով խնդրարկ վող «Noyan 

Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 5):

12) Ապ րան քա յին (սպա սարկ ման) նշա նի գրանց ման թիվ 17844 վկա յագ րի հա մա-

ձայն` Ըն կե րու թյան ան վամբ ապ րանք նե րի (ծա ռա յու թյուն նե րի) 30-րդ դա սով 06.05.2011 

թվա կա նի ա ռաջ նու թյամբ 05.12.2011 թվա կա նին պե տա կան գրան ցա մատ յա նում գրանց-

վել է «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 2):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ա ռան ձին տե սա-

կի վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում նա խա տես ված կար գա վո րումն  ե րի կի րա ռե լիու թյան վե-

րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա ժա մա նակ 
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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 մի ց « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող 

էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք վար չա կան վա րու յ թին եր-

րորդ ան ձանց մաս նակ ցու  թյան վե րա բեր յալ « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա-

կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ընդ հա նու ր ի րա վա կար գա վո րու մն  ե րը կի րա ռե լի են 

ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ու ղղ ված վար չա կան վա րու յ թի նկատ մամբ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը 

խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ-

յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող 

ան ձինք:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար-

գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե-

րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և  ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, 

վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյամբ հասց ված վն ա սի հա տուց ման 

հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

(այ սու հետ` ան ձինք) մի ջև ծա գած հա րա բե 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 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներն են`

ա) վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը` այն ան ձը, ով դի մե լ է վար չա կան ակտ ըն դու-

նե լու հա մար (դի մող), կամ այն ան ձը, ում նկատ մամբ վար չա կան մար մի նն իր նա խա ձեռ-

նու թյամբ ըն դու նե լու է վար չա կան ակտ.

բ) եր րորդ ան ձինք` այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա-

րող են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տում նշված 

վա րույ թի մաս նա կից նե րը վար չա կան վա րույ թում ներգ րավ վում են ի րենց դի մու մի  հա-

մա ձայն կամ վար չա կան մարմն  ի նա խա ձեռ նու թյամբ:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

պար տա վոր է վա րույ թի մաuնա կից նե րին և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու-

թյուն տալ ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քննարկ վող փաuտա կան հան գա-

մանք նե րի վե րա բեր յալ:

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը 

կար գա վո րում է ապ րան քա յին և ս պա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ-

պա նու թյան և  օգ տա գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սին հա մա պա տաս խան` ըն դուն ված հայ-
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տի հրա պա րակ ման և  ըստ էու թյան փոր ձաքն նու թյուն անց կաց նե լու մա սին ո րոշ ման հի-

ման վրա դրա կա յաց ման օր վա նից հե տո` մե  կամս յա ժամկ  ե տում, պե տա կան լիա զոր 

մար մի  նը հայ տը հրա պա րա կում է «Արդ յու նա բե րա կան սե փա կա նու թյուն» պաշ տո նա կան 

տե ղե կագ րում, որ տեղ զե տե ղում է հայ տի հա մա րը և ներ կա յաց ման թվա կա նը, հայ տա-

տո ւի ա նու նը, ազ գա նու նը կամ ան վա նու մը և գտն վե լու վայ րը, հայ տարկ ված ապ րան-

քա յին  նշա նի պատ կե րը և  այն ապ րանք նե րի և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կը, ո րոնց 

հա մար հայ տարկ ված է ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը:

2. Հայ տի հրա պա րակ ման թվա կա նից հե տո` եր կամս յա ժամկ  ե տում, ցան կա ցած անձ 

կա րող է հայ տարկ ված ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման դեմ գրա վոր դի տո ղու թյուն ներ-

կա յաց նել պե տա կան լիա զոր մար մի ն այն մա սին, որ դրա գրան ցու մը են թա կա է մե րժ-

ման նույն օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հիմ քե րով:

3. Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ստաց ված դի տո ղու թյան մա սին պե տա կան 

լիա զոր մար մի  նը այն ստա նա լու օր վա նից հե տո` հնգօր յա ժամկ  ե տում, գրա վոր ծա նու-

ցում է հայ տա տո ւին` նշված ծա նու ցա գիրն ստա նա լու օր վա նից հե տո` մե  կամս յա ժամկ  ե-

տում, իր նկա տա ռումն  ե րը ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կու թյամբ: Նշ ված ժամկ  ե տում հայ-

տա տո ւի կող մի ց նկա տա ռումն  եր չներ կա յաց նե լու դեպ քում դի տո ղու թյու նը քննարկ վում 

է առ կա նյու թե րի հի ման վրա:

4. Հայ տի հրա պա րակ ման թվա կա նից հե տո` եր կամս յա ժամկ  ե տում, ա վե լի վաղ ապ-

րան քա յին նշա նի կամ հան րա հայտ ապ րան քա յին նշա նի ի րա վա տե րը, ինչ պես նաև Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պահ պան վող, աշ խար հագ րա կան նշման կամ ծագ ման 

տե ղան վան, պահ պան վող արդ յու նա բե րա կան նմու շի կամ օգ տա կար մո դե լի, ան վան 

կամ ազ գան վան, կեղ ծան վան, պատ կե րի նկատ մամբ ա վե լի վաղ ծա գած ի րա վունք նե րի 

տի րա պե տող նե րը, գրա կա նու թյան, գի տու թյան կամ ար վես տի պահ պան վող ստեղ ծա-

գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ ա վե լի վաղ ծա գած հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի ի րա վա տե-

րե րը և ցան կա ցած այլ շա հագր գիռ անձ կա րող են հայ տարկ ված ապ րան քա յին նշա նի 

գրանց ման դեմ գրա վոր ա ռար կու թյուն ներ կա յաց նել պե տա կան լիա զոր մար մի ն այն 

մա սին, որ դրա գրան ցու մը են թա կա է մե րժ ման նույն օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծով սահ ման-

ված հիմ քե րով:

5. Ա ռար կու թյու նը հա մար վում է ներ կա յաց ված, ե թե դրան կցված է օ րեն քով սահ-

ման ված պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը:

6. Ա ռար կու թյունն ստա նա լու օր վա նից հե տո` հնգօր յա ժամկ  ե տում, պե տա կան լիա-

զոր մար մի նն ստու գում է այն և նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ներ կա յաց ման 

պայ ման նե րին դրա հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քում ա ռար կու թյան  մա սին  գրա վոր 

ծա նու ցում է հայ տա տո ւին` նշված ծա նու ցա գիրն ստա նա լու օր վա նից հե տո` մե  կամս յա 

ժամկ  ե տում, իր նկա տա ռումն  ե րը ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կու թյամբ: Նշ ված ժամկ  ե տում 

հայ տա տո ւի կող մի ց նկա տա ռումն  եր չներ կա յաց վե լու դեպ քում ա ռար կու թյան հե տա գա 

քննար կումն  ի րա կա նաց վում է առ կա նյու թե րի հի ման վրա:

7. Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված պայ ման նե րին չհա մա պա տաս խա նող 

ա ռար կու թյու նը հա մար վում է չներ կա յաց ված, ին չի մա սին դրա ստաց ման օր վա նից հե տո` 

հնգօր յա ժամկ  ե տում, պե տա կան լիա զոր մար մի  նը գրա վոր ծա նու ցում է այն ներ կա յաց-

նո ղին:

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Նույն օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 6-րդ մա սե րի հա մա ձայն` սահ ման ված ժամ-

կե տում դի տո ղու թյան և  ա ռար կու թյան վե րա բեր յալ հայ տա տո ւի ներ կա յաց րած նկա տա-

ռումն  ե րը պե տա կան լիա զոր մար մի նն ըստ էու թյան քննար կում է նույն օ րեն քի 45-րդ 

հոդ վա ծով նա խա տես ված ապ րան քա յին  նշա նի փոր ձաքն նու թյան անց կաց ման կար գով 

սահ ման ված պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

2. Հայ տա տո ւի կող մի ց հիմն  ա վոր դի մում ներ կա յաց նե լու դեպ քում դի տո ղու թյան 

քննար կու մը կա սեց վում է մի նչև դի մու մում նշված ժամկ  ե տի ա վար տը:

3. Ա ռար կու թյան քննար կու մը կա սեց վում է հետև յալ դեպ քե րում և ժամկ  ետ նե րով`

1) հա կադր վել է ա վե լի վաղ ա ռաջ նու թյամբ ապ րան քա յին նշա նի կամ արդ յու նա բե-
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րա կան նմու շի գրանց ման հայտ մի նչև դրա վե րա բեր յալ վերջ նա կան ո րոշ ման կա յա ցու-

մը.

2) ա ռար կու թյան հիմ քում դրված ա վե լի վաղ ապ րան քա յին նշա նը կամ արդ յու նա-

բե րա կան նմու շը գրան ցումն  ան վա վեր կամ չեղյ  ալ ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցում է` մի նչև 

տվյ ալ գոր ծով վերջ նա կան ո րոշ ման ըն դու նու մը.

3) կող մե  րից մե  կը հիմն  ա վոր ված դի մում է ներ կա յաց րել մի նչև դրա մե ջ նշված ժամ-

կե տի ա վար տը:

Ա ռար կու թյան քննար կու մը վերսկս վում է դրա կա սեց ման հիմ քե րի վե րա նա լուց հե տո:

4. Դի տո ղու թյան և  ա ռար կու թյան քննարկ ման արդ յուն քում պե տա կան լիա զոր մար-

մի  նը հա մա պա տաս խա նա բար կա յաց նում է հետև յալ ո րո շումն  ե րից մե  կը`

1) դի տո ղու թյու նը կամ ա ռար կու թյունն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բա-

վա րա րե լու և  ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը հայ տի մե ջ նշված բո լոր ապ րանք նե րի և 

(կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի կամ դրանց մի  մա սի հա մար մե ր ժե լու մա սին.

2) դի տո ղու թյու նը կամ ա ռար կու թյու նը մե ր ժե լու մա սին:

5. Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նշված ո րո շումն  ե րը հաշ վի են առն վում նույն օ րեն քի 

45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն ապ րան քա յին նշա նի փոր ձաքն նու թյան ո րոշ ման կա յաց ման 

հա մար, ո րի մա սին հնգօր յա ժամկ  ե տում ծա նուց վում է նաև դի տո ղու թյուն կամ ա ռար-

կու թյուն ներ կա յաց րած ան ձը: Նշ ված ո րոշ մա նը չհա մա ձայ նե լու դեպ քում դի տո ղու թյուն 

կամ ա ռար կու թյուն ներ կա յաց րած ան ձը կա րող է վի ճար կել տվյ ալ ապ րան քա յին նշա նի 

գրան ցու մը նույն օ րեն քի 22-րդ կամ 23-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված կար գով:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի, վար չա կան ակ-

տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և  

ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, վար չա կան ծախ սե րի, 

ինչ պես նաև վար չա րա րու թյամբ հասց ված վն ա սի հա տուց ման հետ կապ ված` վար չա կան 

մար մի ն նե րի և  ան ձանց մի ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն ներն օ րենս դի րը կար գա վո րել է 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Միա ժա-

մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել է նաև, որ ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կա րող են սահ ման վել օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րով: Այլ խոս քով, օ րենս դի րը չի բա ցա ռում վար չա-

կան վա րույթ նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի նկատ մամբ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 

վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կի րա ռու մը, սա կայն դրա հա մար անհ րա ժեշտ 

է, որ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր ված չլի նեն հա տուկ օ րենք նե րով կամ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րենս դի րը վար-

չա կան վա րույ թին վե րա բե րող հա տուկ օ րենք նե րում նա խա տե սել է հա տուկ կար գա վո րում-

ներ, ա պա ի րա վա սու վար չա կան մար մի ն նե րը պար տա վոր են կի րա ռել հա տուկ օ րեն քը:

Օ րենս դիրն ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման գոր ծըն թա ցը (հայ տի նախ նա կան փոր-

ձաքն նու թյուն, հայ տի հրա պա րա կում, հայ տի ըստ էու թյան փոր ձաքն նու թյուն, դի տո-

ղու թյուն նե րի և  ա ռար կու թյուն նե րի քննար կում և  այլն) կար գա վո րել է «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-

թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման գոր ծըն թացն ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռան ձին տե սա-

կի վար չա կան վա րույթ, ո րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված են «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, և « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-

թի մա սին» ՀՀ օ րեն քում առ կա վար չա կան վա րույ թին վե րա բե րող կար գա վո րումն  ե րը 

կի րա ռե լի են ապ րան քա յին և ս պա սարկ ման նշան նե րի գրանց ման, ի րա վա կան պահ-

պա նու թյան և  օգ տա գործ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ այն քա-

նով, որ քա նով դրանք կար գա վոր ված չեն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 
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ապ րան քա յին նշան նե րի բնա գա վա ռում վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման կար գը 

և  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կար գա վոր վում են «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով:

Օ րենս դի րը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քում սահ մա նել է, որ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձինք այն ան ձինք են, ո րոնց 

ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել վար չա կան վա րույ թի արդ-

յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով, այլ խոս քով` այն ան ձինք, ո րոնց հա մար վա-

րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տը կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա վա կան 

հետ ևանք ներ: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման 

մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է 

հե տապն դում ա պա հո վել վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի` լսված լի նե լու ի րա վուն քը, ին-

չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վեր ջի նիս լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու իր ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նու թյու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով սահ ման ված պաշտ-

պա նու թյան մի  ջոց նե րը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, և թե՛ ի րա վա կան 

ա ռումն  ե րով, մաս նա վո րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րից օգտ վե լը 

չպետք է ան հիմն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան-

գոր ծու թյամբ (տե՛ս, Ի վա նովն  և  այ լոք ընդ դեմ Բու լ ղա րիա յի գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե-

րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, կետ 70): Հետ ևա բար վար չա կան 

մարմն  ի կող մի ց հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման մա սին ծա նու ցու մը 

վա րույ թին մաս նա կից ան ձին պետք է տրա մադր վի այն պես, որ ող ջամ տո րեն ա պա հով-

վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թին (տե՛ս, ՀՀ աշ խա տան քի պե տա կան 

տես չու  թյու նն ընդ դեմ <<ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ>> ՓԲԸ-ի տնօ րեն նե րի խորհր դի նա խա-

գահ, գլխա վոր տնօ րեն Վա լե րի Օվս յան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 վար չա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը): 

Այս պի սով, ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում օ րենսդ րի կող մի ց եր րորդ ան ձանց վար-

չա կան վա րույ թում ներգ րա վե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սե լու հիմն  ա-

կան նպա տա կը եր րորդ ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ-

նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վելն է: Սա կայն օ րենսդ րի կող մի ց 

նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լու վար չա կան մարմն  ի պար-

տա կա նու թյան նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում մի այն տվյ ալ մաս նա կից նե րի հա մար 

արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը 

նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պատ շաճ պար զե լու վար չա կան 

մարմն  ի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Այս պի սով, ի րա վա կան պե տու թյան պայ ման-

նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար տա դիր նա խա պայ ման է վար չա կան վա րույ-

թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը գործ նա կա նում ի րաց նե լը (տե՛ս, Տիգ րան 

Ա բաղյ  անն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի, եր րորդ 

անձ Ա նու շ Տա րախչ յա նի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

28.11.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, կար գա վո րե լով ապ րան քա յին նշա նի 

գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սահ մա նում է 

այդ վար չա կան վա րույ թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ ցու թյան ա ռանձ նա հա տուկ կարգ, 

ո րը տար բեր վում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված ընդ հա նուր կար գից: «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 

սահ մա նում է հա րուց ված վա րույ թի ել քով շա հագրգռ ված ան ձանց ծա նու ցե լու ա ռանձ-

նա հա տուկ ե ղա նակ, այն է` հայ տի հրա պա րա կու մը «Արդ յու նա բե րա կան սե փա կա նու-

թյուն» պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում: Օ րենս դիրն այ նու հետև սահ մա նել է, որ հայ տի 

հրա պա րա կու մի ց հե տո եր կամս յա ժամկ  ե տում ցան կա ցած անձ կա րող է հայ տարկ ված 

ապ րան քա յին նշա նի գրանց ման դեմ ներ կա յաց նել իր գրա վոր ա ռար կու թյուն ներն ու դի-

տո ղու թյու նե րը, ո րոնք են թա կա են պար տա դիր քննարկ ման «Ապ րան քա յին նշան նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 46-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով:
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Տվյ  ալ կար գա վո րումն  ե րի հիմ քում ըն կած է այն ի րա վա կան տրա մա բա նու թյու-

նը, որ ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ել քով կա րող 

է շա հագրգռ ված լի նել ան ձանց ա վե լի լայն շրջա նակ, քա նի որ տվյ ալ վար չա կան վա-

րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով կա րող են շո շափ վել լայն շրջա-

նա կի ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով «Ապ րան քա-

յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ և 46-րդ հոդ ված նե րը սահ մա նում են խնդրո 

ա ռար կա վար չա կան վա րույ թին եր րորդ ան ձանց մաս նակ ցու թյան ա ռաձ նա հա տուկ 

կարգ, ո րը տար բեր վում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ընդ հա նուր կար գից: Այլ 

կերպ ա սած, օ րենս դիրն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա կար գա վո-

րումն  ե րի շրջա նա կում ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թին 

մաս նակ ցե լու լայն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ցան կա ցած շա հագր գիռ ան ձի, ում ի րա-

վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հերն ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են շո շափ վել այդ վա րույ թի 

արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի և 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված 

կար գա վո րումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում եզ րա կաց նում է, որ «Ապ-

րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը հա մա պա տաս խան վար չա կան մարմն  ի հա մար 

ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին եր-

րորդ ան ձանց ան մի  ջա կա նո րեն ծա նու ցե լու լիա զո րու թյուն չի սահ մա նում: Սա կայն այդ 

հան գա ման քը որ ևէ կերպ չի խա թա րում տվյ ալ ան ձանց` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ 

հոդ վա ծով և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված պե տա կան մար մի ն նե րի 

առջև իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա-

վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քը, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, վար չա կան վա րույ թում եր րորդ 

ան ձանց ներգ րա վե լու պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում վա-

րույ թին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար ա պա հո վել սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու-

թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան ի րա կան հնա րա վո րու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

44-րդ և 46-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի գործ նա կա նում պատ շաճ 

ի րա ցումն  ա պա հո վում է ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ-

թի ել քով շա հագրգռ ված եր րորդ ան ձանց լսված լի նե լու ի րա վուն քը, և հ նա րա վո րու թյուն 

է տա լիս շա հագր գիռ ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի 

ի րա վուն քը գործ նա կա նում լիար ժե քո րեն կեն սա գոր ծել:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ապ րան քա յին նշա նի 

գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ վար չա կան վա րույ թին եր րորդ 

ան ձանց մաս նակ ցու թյան վե րա բեր յալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի չեն, և 

խնդ րո ա ռար կա վար չա կան վա րույ թի վրա տա րած վում են մի այն «Ապ րան քա յին նշան-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ և 46-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ա ռանձ նա հա տուկ 

ի րա վադ րույթ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

բա վա րա րել է Կազ մա կեր պու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը և  ան վա վեր է ճա նա չել Ըն կե րու-

թյան ան վամբ կա տար ված «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը` 

իր ո րոշ ման հիմ քում դնե լով այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ նշված ապ րան քա յին նշա նի 

գրանց ման վար չա կան ակտն ըն դուն վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի խախ տումն  ե րով, ին չը 

հիմք է այն վե րաց նե լու (ան վա վեր ճա նա չե լու) հա մար: Այս պես, Վե րաքն նիչ դա տա րանն 

իր ո րոշ մամբ պատ ճա ռա բա նել է, որ «(...) սու յն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակտն 

ըն դու  նե լու ն ու ղղ ված վար չա կան վա րու յ թի ըն թաց քու մ ա ռա վել, քան ակն հայտ է ե ղել, որ 

վա րու յ թի արդ յու ն քու մ ըն դու ն վե լիք վար չա կան ակ տով մի ան շա նա կո րեն շո շափ վե լու  են 

Կազ մա կեր պու  թյան ի րա վու նք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը, հետ ևա բար վար չա կան մար-
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մի  նը պետք է ող ջա մի տ մի  ջոց ներ ձեռ նար կեր նրան որ պես եր րորդ անձ ներգ րա վե լու  

հա մար, մի նչ դեռ վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րու յ թին Կազ մա կեր պու  թյա նը մաս-

նա կից չդարձ նե լով` խախ տել է վեր ջի նիս լսված լի նե լու  ի րա վու ն քը (...)»:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի փաս տարկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ ապ րան քա յին նշա նի գրանց-

ման գոր ծըն թա ցը սահ ման ված է «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, որն այլ 

կար գա վո րումն  եր է սահ մա նում, քան նա խա տես ված են « Վար չա րա րու թյան հի մունք-

նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով: Ն կա տի ու նե նա լով, որ ապ րան քա-

յին նշա նի գրանց ման գոր ծըն թացն ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ է, ո րը կար-

գա վոր վում է հա տուկ օ րեն քով` «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ուս տի 

ընդ հա նուր օ րեն քի` « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը տվյ ալ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ կի րա-

ռե լի չեն և բո լոր այն դեպ քե րում, երբ օ րենս դիրն «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քում նա խա տե սել է հա տուկ կար գա վո րումն  եր, ա պա ի րա վա սու վար չա կան մար-

մի  նը պար տա վոր է կի րա ռել հա տուկ կար գա վո րումն  ե րը, իսկ «Ապ րան քա յին նշան նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը եզ րա կաց նում է, որ օ րենս դի րը հա տուկ օ րեն քում ման րա մասն կար գա վո րել է եր րորդ 

ան ձանց կող մի ց դի տո ղու թյուն ներ և  ա ռար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հիմ քե րը, կար գը 

և ժամկ  ետ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այն փաս տը, որ սույն գոր ծով Գոր ծա կա լու-

թյան հա մար ակն հայտ է ե ղել, որ Ըն կե րու թյան կող մի ց խնդրարկ վող «Noyan Tapan, Ноев 

Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրանց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում 

ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով մի ան շա նա կո րեն շո շափ վե լու են կամ կա րող են շո-

շափ վել Կազ մա կեր պու թյան ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը, Գոր ծա կա լու թյան 

հա մար այդ վար չա կան վա րույ թին սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ « Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան կար գա վո-

րումն  ե րի հի ման վրա Կազ մա կեր պու թյա նը մաս նա կից դարձ նե լու պար տա կա նու թյուն չի 

ա ռա ջաց նում, քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշվեց, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-

չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի 

չեն տվյ ալ վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ:

Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հիմն  է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ըն-

կե րու թյան ան վամբ «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի 05.12.2011 թվա-

կա նի գրան ցու մը կա տար վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի խախ տումն  ե րով, քա նի որ այդ ի րա վա-

նոր մե րն առ հա սա րակ կի րա ռե լի չեն խնդրո ա ռար կա վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ: 

Տվյ  ալ դեպ քում վար չա կան մար մի  նը` Գոր ծա կա լու թյու նը, վար չա կան վա րույ թին Կազ մա-

կեր պու թյա նը մաս նա կից չդարձ նե լով, չի խախ տել վեր ջի նիս լսված լի նե լու ի րա վուն քը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Գոր ծա կա լու-

թյան կող մի ց Ըն կե րու թյան ան վամբ 05.12.2011 թվա կա նին թիվ 17844 հա մա րով կա տար-

ված «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը չի կա րող ան վա վեր 

ճա նաչ վել այն հիմ քով, որ դրա ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

պե տա կան լիա զոր մար մի  նը խախ տել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան 

վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ ներն այն պատ ճա ռա-

բա նու թյամբ, որ դրանք կի րա ռե լի չեն խնդրո ա ռար կա վար չա կան վա րույ թի նկատ մամբ:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը չի անդ րա դար ձել դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց բարձ-

րաց ված և սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 

հար ցե րին` իր ո րոշ ման մե ջ նշե լով, որ «(...) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քի 

մյու ս հիմն  ա վո րու մն  ե րին` այդ թվու մ նաև ապ րան քա յին նշան նե րի` մի մ յանց շփո թու  թյան 
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աս տի ճա նի նման լի նե լու  վե րա բեր յալ, ինչ պես նաև պա տաս խան նե րու մ ներ կա յաց ված` 

ապ րան քա յին նշան նե րի` մի մ յանց շփո թու  թյան աս տի ճա նի նման չլի նե լու  և հայ տարկ ված 

ապ րան քա յին նշա նի գրան ցե լու  հիմ քե րի վե րա բեր յալ դիր քո րո շու մն  ե րին չի անդ րա դառ-

նու մ` դրանք հաս տա տե լու  կամ հեր քե լու  հան գա ման քը (...) գոր ծի ել քի վրա որ ևէ ազ դե-

ցու  թյու ն չու  նե նա լու  պատ ճա ռա բա նու  թյամբ (...)»:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան արդ-

յուն քում Դա տա րա նը, հա մադ րե լով «Noyan» և «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին 

նշան նե րը, հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ դրանց մե կ տար րի նմա նու թյունն ապ րան-

քա յին նշան նե րը շփո թու թյան աս տի ճա նի նման չի դարձ նում, ուս տի և հիմք չէ «Noyan 

Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան 

և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի հատ կա պես այն հար ցի պար զու մը, թե 

« Նո յան» կամ «Noyan» ապ րան քա յին նշան նե րի` Կազ մա կեր պու թյան ան վամբ գրանց ված 

լի նե լը կա րող է արդ յոք «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն հիմք 

հան դի սա նալ Ըն կե րու թյան ան վամբ «Noyan Tapan, Ноев Ковчег» ապ րան քա յին նշա նի 

գրան ցու մը մե ր ժե լու հա մար կամ հե տա գա յում այդ գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա-

մար այդ ապ րան քա յին նշան նե րի` մի մ յանց շփո թու թյան աս տի ճա նի նման լի նե լու պատ-

ճա ռա բա նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ «շփո թե լու  աս տի ճան նման ապ րան-

քա յին նշան նե րի» օգ տա գործ ման ե ղա նա կով ապ րան քա յին նշա նի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի խախտ ման դրսևո րումն  ե րին ի րա վա կան գնա հա տա կան տա լը դա տա կան 

պրակ տի կա յում ա ռա վել խնդրա հա րույց հարց է, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ 

հնա րա վո րինս ման րա մասն անդ րա դար ձել է ապ րան քա յին նշան նե րի շփո թե լու աս տի-

ճան նմա նու թյու նը ո րո շե լու կա նոն նե րին:

Այս պես, «Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա-

րա րու  թյան մտա վոր սե փա կա նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել է, որ շփո թե լու աս տի ճան նման ապ րան քա յին նշա նի կի րա ռու մը մե կ այլ 

ապ րան քա յին նշա նի տար րե րի նմա նա կումն  է, ո րը թեև չի կա րող գնա հատ վել որ պես 

նույ նա կան նշա նի կի րա ռում, սա կայն բա վա րար է սպա ռո ղի մոտ շփո թու թյուն ա ռա ջաց-

նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է նաև, որ ապ րան քա յին նշան նե րի շփո թե լու աս տի-

ճան նմա նու թյու նը յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով գնա հատ ման են թա կա փաստ է, որն 

ի րա կա նաց նե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է դա տա րա նը, և  ո րը պետք է ի րա կա նաց վի 

մի  շարք պար տա դիր չա փո րո շիչ նե րի (ապ րան քա յին նշան նե րի նմա նու թյու նը, ապ րան-

քա յին նշա նի պաշտ պան վա ծու թյան աս տի ճա նը, ապ րան քա տե սակ նե րի նմա նու թյու նը, 

փաս տա ցի շփո թու թյան հնա րա վո րու թյու նը, օգ տա գործ ված մար քե թին գա յին ու ղի նե րը, 

ապ րան քի տե սա կը, գնոր դի հա վա նա կան ու շադ րու թյու նը, ար տադ րան քի տե սա կա նին 

ընդ լայ նե լու հա վա նա կա նու թյու նը, ապ րանք նե րի մրցու նա կու թյու նը և  այլն) գնա հատ-

ման արդ յուն քում (տե՛ս, «Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րան» ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կա յի 

նա խա րա րու  թյան մտա վոր սե փա կա նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/4241/05/11 վար-

չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա-

նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա-

վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո վե րաքն նիչ բո ղո քի մյուս հիմ քե րը քննու թյան 

առ նե լու և դ րանց հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով գործն անհ րա ժեշտ է 

ու ղար կել Վե րաքն նիչ դա տա րան` նոր քննու թյան:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 13.12.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րան` նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4651/05/12

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4651/05/12

Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րիբ յան

 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Ա. Ա ռա քելյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Էմ-

մա Դավթ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 18.06.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի հայ ցի ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե-

տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան), եր րորդ անձ Խա չա տուր Խա չատր յա նի, 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 ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շու մը մաս նա-

կիո րեն` 150,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով և 35,1քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով, և 

Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

Խա չա տուր Խա չատր յա նի ան վամբ Կա դաստ րի Մա րաշ տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման 

(այ սու հետ` Ս տո րա բա ժա նում) կող մի ց 02.09.2009 թվա կա նին Մ4-3-9-000010 հա մա րի 

տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կիո րեն 

ան վա վեր ճա նա չե 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` Ռո բերտ Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն` 150,8քմ 

մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով և 35,1քմ մա կե րե սով շի նու թյան մա սով, ան վա վեր ճա-

նա չել Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շու մը, ինչ պես նաև 

մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չել Խա չա տուր Խա չատր յա նի ան վամբ Ս տո րա բա ժան-

ման կող մի ց Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ 02.09.2009 թվա կա նին Մ4-3-9-000010 հա մա րի տակ կա տար ված սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:
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ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

31.10.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

 ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 18.06.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Քա ղա քա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա-

րա նի 31.10.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է` հայ ցը մե րժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի ներ կա յա-

ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Քա ղա քա պե տա րա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է << Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա-

կան վա րու յ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 35-րդ, 38-րդ, և 63-րդ հոդ ված նե րը, սխալ է կի րա ռել 

նու յն օ րեն քի 10-րդ և 43-րդ հոդ ված նե րը, ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր-

ծող խմբագ րու  թյամբ (վեր տա ռու  թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քու մ ի րա վու նք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քը, խախ տել է գոր ծի քննու  թյան պա հին գոր ծող (ու  ժի մե ջ 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 

22-րդ, 24-րդ, 26-րդ և 65-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի ի րա կա նաց րել գոր ծի օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քննու-

թյուն, ին չի արդ յուն քում թույլ տրված դա տա կան սխա լի հետ ևան քով Ռո բերտ Հով հան-

նիս յա նը զրկվել է Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի 

տան նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ նշված հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ-

քը կա ռուց վել է դեռևս 1953 թվա կա նին, պատ կա նել է Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի և Խա-

չա տուր Խա չատր յա նի ի րա վա նա խոր դին` Ա վագ Խա չատր յա նին, ո րի մա հից հե տո դրա 

նկատ մամբ բո լոր ի րա վունք նե րը փո խանց վել են նրա բո լոր ժա ռանգ նե րին: Այ սինքն` 

սույն գոր ծով վի ճե լի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ կա րող էին վե րա կանգն վել Ա վագ Խա-

չատր յա նի ոչ թե մի այն մե կ ժա ռան գի, այլ բո լոր ժա ռանգ նե րի ի րա վունք նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 

թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րոշ մամբ խախտ վել են Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի ի րա վունք ներն 

ու օ րի նա կան շա հե րը, քա նի որ գոր ծում առ կա գրա վոր ա պա ցույց նե րի և վ կա նե րի ցուց-

մունք նե րի հա մադր ման արդ յուն քում, ինչ պես նաև Խա չա տուր Խա չատր յա նի տված բա-

ցատ րու թյամբ հաս տատ վում է այն փաս տը, որ վի ճե լի հաս ցեում առ կա են ե ղել մի  քա նի 

տնա տի րու թյուն ներ` ի րենց ա ռանձ նաց ված մուտ քե րով և փաս տա ցի զբա ղեց ված բնա-

կե լի և  օ ժան դակ մա կե րես նե րով: Այդ տնա տի րու թյուն նե րից մե  կը (սույն գոր ծով վի ճե լի 

եր կու սեն յակ նե րը) վե րա նո րո գել և  ա ռան ձին մուտք բա ցե լով` տի րա պե տել է Ռո բերտ 

Հով հան նիս յա նը, իսկ նրա բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ այդ սեն յակ ներն այլ ան ձի կող մի ց 

չեն օգ տա գործ վել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գնա հատ ման ա ռար կա չի դարձ րել այն հան գա ման քը, որ 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

<<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու ժով բնա կե լի տան նկատ-

մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար մի այն վի ճե լի հաս ցեում բնակ-

վելն ու հաշ վառ ված լի նե լը բա վա րար չեն, քա նի որ նշված օ րեն քը կար գա վո րում է ոչ 

թե սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման, այլ ար դեն իսկ ծա գած սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի վե րա կանգն ման հար ցե րը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց չի պահ պան-

վել հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի մա սին դրա մաս նա կից նե րին ծա նու ցե լու օ րենսդ-
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րա կան պա հան ջը, ին չի հետ ևան քով Ռո բերտ Հով հան նիս յա նը զրկված է ե ղել սույն 

գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն-

թաց քում լսված լի նե լու, ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու և  իր ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե-

լու արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քից:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 18.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 31.10.2013 

թվա կա նի վճռին:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նիո րեն գնա հա տել է սույն գոր ծով ներ կա-

յաց ված բո լոր ա պա ցույց նե րը և կա յաց րել է հիմն  ա վոր ված դա տա կան ակտ: Այս պես, 

սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է վար չա կան վա րույ թի նյու թե-

րում առ կա ա պա ցույց նե րի հի ման վրա, ո րոնք հաս տա տում են ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ-

ման ված կար գով գույ քա յին ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 

ի րա վա կան և փաս տա կան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը: Խա չա տուր Խա չատր յա նի ներ կա-

յա ցուց չի կող մի ց Եր ևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցեագր ված դի մու մում և ներ կա յաց ված 

փաս տաթղ թե րում պա րու նակ վող տե ղե կու թյուն նե րը կաս կա ծի տակ դնե լու որ ևէ հիմք 

Քա ղա քա պե տա րա նը չի ու նե ցել: Այդ փաս տաթղ թե րը Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի վե րա-

բեր յալ որ ևէ տե ղե կու թյուն չեն պա րու նա կել, իսկ Դա տա րա նը չի անդ րա դար ձել սույն 

գոր ծում առ կա Ս տո րա բա ժան ման ղե կա վա րի գրու թյուն նե րին: Բա ցի այդ, Ռո բերտ Հով-

հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցի չը չի հիմն  ա վո րել վի ճե լի հաս ցեում գտնվող 150,8քմ մա կե-

րե սով հո ղա մա սը և 35,1քմ մա կե րե սով շի նու թյու նը Ռո բերտ Հով հան նիս յա նին պատ կա-

նե լու հան գա ման քը: Հետ ևա բար վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Եր ևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցեագր ված 05.12.2008 թվա կա նի դի մու մով Խա չա-

տուր Խա չատր յա նը խնդրել է <<28.06.2008 թվա կա նի թիվ ՀՕ-117-Ն օ րեն քի հա մա ձայն 

օ րի նա կա նաց նել Նոր քի թիվ 35 բնա կե լի տու նը և հո ղա մա սը>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 99):

2) 15.12.2008 թվա կա նի թիվ 55Խ-2076 գրու թյամբ Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա-

տա կազ մի  ի րա վա բա նա կան վար չու թյան պե տը խնդրել է Ս տո րա բա ժան ման ղե կա-

վա րին Քա ղա քա պե տա րան հաս ցեագր ված Խա չա տուր Խա չատր յա նի դի մու մի ` Նոր քի 

թիվ 35 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան գույ քա յին ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 

հար ցի քննարկ ման հա մար տալ տե ղե կատ վու թյուն քա ղա քա ցու կող մի ց տնօ րին վող 

տան վե րա բեր յալ` զավ թած հո ղա մա սի և ն րա վրա առ կա շի նու թյուն նե րի, օ րի նա կան 

տնօ րին վող հո ղա մա սի (նշե լով հիմք հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րի գրանց ման տա-

րե թի վը) և  այլ ան ձանց գույ քա յին ի րա վունք նե րի մա սով, ե թե այդ պի սիք կան (հա վել-

ված, գ.թ. 66):

3) Ի պա տաս խան վե րոնշ յալ գրու թյան` Ս տո րա բա ժան ման ղե կա վա րը 17.12.2008 

թվա կա նին գրու թյամբ հայտ նել է Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ի րա վա բա նա-

կան վար չու թյան պե տին, որ հա մա ձայն կա դաստ րա յին գոր ծի տվյ ալ նե րի` Նոր քի թիվ 

35 հաս ցեով Խա չա տուր Խա չատր յա նի ան վամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով ան շարժ 

գույք գրանց ված չէ (հա վել ված, գ.թ. 65):

4) 04.03.2009 թվա կա նի թիվ 20-Ել-1488 գրու թյամբ Նորք թիվ 35 հաս ցեում ի րեն 

պատ կա նող բնա կե լի տան կար գա վի ճա կի մա սին Քա ղա քա պե տա րան հաս ցեագր ված 

Խա չա տուր Խա չատր յա նի դի մու մի  կա պակ ցու թյամբ Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա-

կազ մի  ճար տա րա պե տու թյան և քա ղա քա շի նու թյան վար չու թյան պե տի ժա մա նա կա վոր 

պաշ տո նա կա տա րը Քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ի րա վա բա նա կան վար չու-

թյան պե տին հայտ նել է հետև յա լը. <<(...) Տե ղագ րա կան հա նույ թի ճշգրտու մի ց պարզ վել 
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է, որ նշված հաս ցեում հո ղա մա սի մա կե րե սը փաս տա ցի կազ մում է 319,41քմ, որն ամ բող-

ջու թյամբ տնօ րին վում է ա ռանց փաս տաթղ թե րի (...)>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96):

5) Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, ղե կա վար վե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2387-Ն, 13.11.2008 թվա կա-

նի թիվ 1328-Ն ո րո շումն  ե րով, 18.03.2009 թվա կա նին ըն դու նել է << Նոր քի փո ղո ցի Հ.35/1 

բնա կե լի տան նկատ մամբ Խա չա տուր Ժո րա յի Խա չատր յա նի գույ քա յին ի րա վունք նե րը 

վե րա կանգ նե լու, 19,41քմ մա կե րե սով հո ղա մասն ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով օ տա րե լու 

մա սին>> թիվ 1430-Ա ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով վե րա կանգն վել է Նոր քի փո ղո ցի թիվ 

35/1 հաս ցեում գտնվող գույ քա յին մի ա վոր նե րի նկատ մամբ Խա չա տուր Խա չատր յա նի 

հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն քը` բնա կե լի տան զբա ղեց րած և դ րա սպա սարկ ման հա-

մար անհ րա ժեշտ 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` ճա նա չե լով նրա սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քը 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 319,41քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի վրա 

գտնվող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, իսկ նույն ո րոշ ման 6-րդ կե տով Նոր քի փո-

ղո ցի թիվ 35 հաս ցեի բնա կե լի տա նը տրա մադր վել է հաս ցե` << Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 

տուն>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12-13):

6) << Չա փագ րող Մեկ>> ՍՊԸ-ի կող մի ց տրա մադր ված 20.07.2012 թվա կա նի թիվ Ել-

38ա տե ղե կան քի և կից հա տա կագ ծե րի հա մա ձայն` Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 հաս ցեում 

հայց վո րի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վում է 150,8քմ մա կե րե սով հո ղա տա րածք, ո րից 

68,4քմ մա կե րե սը` շի նու թյուն նե րի տակ, իսկ 82,4քմ մա կե րեսն օգ տա գործ վում է որ պես 

ընդ հա նուր ան ցում (ճա նա պարհ), ինչ պես նաև 58քմ ներ քին մա կե րե սով բնա կե լի տուն, 

ո րից 35,1քմ մա կե րեսն օ րի նա կան է, իսկ 22,9քմ մա կե րեսն ինք նա կամ է կա ռուց ված (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 28-30):

7) Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի բնա կիչ ներ Ա նու շա վան Վի րաբ յա նի, Մաիս Ե ղիա-

զար յա նի և Նո րա Համ բար ձում յա նի կող մի ց 20.06.2012 թվա կա նին տրված հայ տա րա րու-

թյան հա մա ձայն` ի րենք եր կար տա րի ներ բնակ վել են Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցում և 

ճա նա չում են նույն փո ղո ցի թիվ 35 տան բնա կիչ ներ Ա վագ Խա չատր յա նին, նրա որ դի ներ 

Ալ բերտ Խա չատր յա նին, Ժո րա Խա չատր յա նին և Ռո բերտ Հով հան նիս յա նին: Վեր ջին ներս 

բնակ վել են Ա վագ Խա չատր յա նին պատ կա նող թիվ 35 տա նը: Ա վագ Խա չատր յա նը մա-

հա ցել է 1992 թվա կա նին, վեր ջի նիս մա հից հե տո նրա որ դի ներն ա ռանձ նաց ված տնա տի-

րու թյուն նե րով տի րա պե տել են Ա վագ Խա չատր յա նին պատ կա նող վե րը նշված հաս ցեն: 

Ռո բերտ Ա վա գի Հով հան նիս յա նը թեև ժա մա նա կա վո րա պես բա ցա կա յել է Հա յաս տա նից, 

սա կայն պար բե րա բար վե րա դար ձել է, բնակ վել է այդ հաս ցեում, հո գա ցել է գույ քի պահ-

պան ման հա մար, վե րա կա ռու ցել է, տի րա պե տել և  օգ տա գոր ծել է իր ա ռանձ նաց ված 

տու նը, որն ու նի ա ռան ձին մուտք և ներ կա յումս էլ այն տի րա պե տում է իր ըն տա նի քով 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 15):

8) Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում վկա ներ Վ րեժ Գ րի գոր յա նը, Գ րի շա Պետ րոս-

յա նը, Գա գիկ Գ րի գոր յա նը, Լ յուդ վիգ Հով հան նիս յա նը, Գուր գեն Հով հան նիս յա նը և Մաիս 

Ե ղիա զար յա նը ցուց մունք են տվել այն մա սին, որ Ռո բերտ Հով հան նիս յա նը փաս տա ցի 

որ պես սե փա կան գույք տի րա պե տել է Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քի մի  մա սը (հիմք` դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներ, հա տոր 

2-րդ, գ.թ. 62-66, 92-95, 133): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ՀՀ օ րենսդ րա կան 
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հա մա կար գում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման ի րա վա-

կան կա ռու ցա կար գի վե րա բեր յալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե-

րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես 

նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը մի ա 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 մի ց << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ-

թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

<<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով 

առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ-

կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք << Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քը կի րա ռե լի է ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը (քա ղա քա շի նա կան փաս-

տաթղ թեր, հող հատ կաց ման հիմ քեր և  այլն) չպահ պան ված ան շարժ գու յ քի նկատ մամբ 

ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ վար չա-

կան վա րու յ թի նկատ մամբ. 

2. արդ յո՞ք վար չա կան մարմն  ի կող մի ց ըն դու ն ված ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը, 

ո րը ճա նա չու մ է ար դեն իսկ ծա գած ի րա վու ն քի առ կա յու  թյու  նը դրա վե րա կանգն ման մի -

ջո ցով, հան դի սա նու մ է վար չա կան ակտ.

3. արդ յո՞ք ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու  թյամբ (վեր-

տա ռու  թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քու մ ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու  ժով ի րա վու նք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գու յ քի սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի վե-

րա կանգն ման վե րա բեր յալ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման ըն դու ն մանն ու ղղ ված վար-

չա կան վա րու յ թին պետք է մաս նա կից դարձ վեն այդ ան շարժ գու յ քը փաս տա ցի որ պես 

սե փա կա նը տի րա պե տող բո լոր ան ձինք.

4. արդ յո՞ք ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու  թյամբ (վեր-

տա ռու  թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քու մ ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու  ժով կա րող է վե րա-

կանգն վել ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գու յ քը փաս-

տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու  թյան 

ի րա վու նքն այն պայ ման նե րու մ, երբ այդ ան շարժ գու յ քը փաս տա ցի որ պես սե փա կան 

գու յք տի րա պետ վու մ է նաև այլ ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց, ո րը ևս հա մա պա տաս խան 

ի րա վու նք ու  նի:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ոք, ում նույն կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու-

թյուն նե րը խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու-

թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո-

նե գոր ծող ան ձինք:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար-

գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե-
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րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և  ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, 

վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյամբ հասց ված վն ա սի հա տուց ման 

հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

(...) մի ջև ծա գած հա րա բե 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 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րենք նե րով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 19-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմն  ի` վար չա կան ակտ ըն դու-

նե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու թյունն է:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից ներ են`

ա) վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը` այն ան ձը, ով դի մե լ է վար չա կան ակտ ըն դու նե-

լու հա մար (դի մող), կամ այն ան ձը, ում նկատ մամբ վար չա կան մար մի նն իր նա խա ձեռ-

նու թյամբ ըն դու նե լու է վար չա կան ակտ.

բ) եր րորդ ան ձինք` այն ան ձինք, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա-

րող են շո շափ վել վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի <<բ>> կե տում 

նշված վա րույ թի մաս նա կից նե րը վար չա կան վա րույ թում ներգ րավ վում են ի րենց դի մու մի  

հա մա ձայն կամ վար չա կան մարմն  ի նա խա ձեռ նու թյամբ:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 35-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` դի մու մի  հի ման վրա վար չա կան մար մի  նը վար չա-

կան վա րույ թի հա րու ցու մի ց հե տո` եռoրյա ժամկ  ե տում, վա րույ թի մաuնա կից նե րին կամ 

նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ծա նու ցում է վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մաuին: Նշ-

ված ան ձանց, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում` նաև վկա յին, փոր ձա գե տին, թարգ ման չին 

և  այլ մար մի ն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, վար չա կան մար մի  նը ծա նու ցում է վա րույ թի 

ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի անց կաց ման տե ղի, oրվա, ժա մի  և  

այլ պայ ման նե րի մաuին:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա-

կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա հայ տե լով 

գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին առ կա հան գա մանք նե րը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 38-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

պար տա վոր է վա րույ թի մաս նա կից նե րին և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու-

թյուն տալ ար տա հայտ վե լու վար չա կան վա րույ թում քննարկ վող փաս տա կան հան գա-

մանք նե րի վե րա բեր յալ:

<< 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 ակտն ար տա քին 

ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա-

կան ի րա վա կան ակտն է, ո րը վար չա կան մար մի նն ըն դու նել է հան րա յին 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 <<ա>> կե տի հա մա ձայն` բա րեն պաստ վար-

չա կան ակտն այն վար չա կան ակտն է, ո րի մի  ջո ցով վար չա կան մար մի ն ներն ան ձանց 

տրա մադ րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց ի րա վա-

կան կամ փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու-

թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան-

հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա-
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ձայն` Եր ևան քա ղա քի վար չա կան տա րած քում մի նչև 15.05.2001 թվա կա նը կա ռուց ված 

և նույն օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լու պա հին առ կա (...) այն ան հա տա կան բնա կե լի տնե-

րը և դ րանց կից բնա կե լի նշա նա կու թյան օ ժան դակ շի նու թյուն նե րը, դրանց կա ռուց-

ման և ս պա սարկ ման հա մար փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե րը, ո րոնց 

նկատ մամբ չեն պահ պան վել սահ ման ված կար գով տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան 

գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րը և (կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րը, 

ե թե դրանք կա ռուց ված չեն կամ չեն գտնվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղա-

յին oրենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված հո ղա մա սե րի, այդ թվում` ին ժե նե րատ-

րանս պոր տա յին oբյեկտ նե րի oտար ման գո տի նե րում, չեն հա կա սում քա ղա քա շի նա կան 

նոր մե  րին, չեն ա ռա ջաց նում սեր վի տուտ, ա պա նույն օ րեն քի ու ժով հա մար վում են այն 

ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) սե փա կա նու թյու նը, ով (ով քեր) տի րա պե տում է (են) այդ 

գույ քը` որ պես սե փա կան գույք:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու-

թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան-

հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա-

ձայն` նույն օ րեն քի 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  հի ման 

վրա կա յաց ված Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը, ո րում պար տա դիր նշվում են ի րա-

վունք ձեռք բե րող ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) տվյ ալ նե րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա-

նու նը, ծննդյան օ րը, ա մի  սը, տա րին), բնա կե լի տան հաս ցեն, տե ղե կատ վու թյուն բնա կե լի 

տան կա ռուց ման տա րեթ վի մա սին, տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, որ ան շարժ գույ քը 

բա վա րա րում է նույն օ րեն քի 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված պայ ման նե րը: 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման հետ գրան ցող մար մի ն է ներ կա յաց վում օ րենսդ րու-

թյամբ սահ ման ված կար գով հաս տատ ված հա մա պա տաս խան հո ղա մա սի հա տա կա գի-

ծը: Նույն օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված 300 քա ռա կու սի մե տր հո ղա մա սից ա վել 

զբա ղեց ված հո ղա մա սի առ կա յու թյան դեպ քում ա վել օգ տա գործ վող հո ղա մա սը սահ-

ման ված կար գով օ տար վում է դրա կա դաստ րա յին ար ժե քով: Նույն օ րեն քի ու ժով ձեռք 

բեր վող ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան դեպ քում 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը կա յաց վում է սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի 

գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ, ե թե նույն օ րեն քի ու-

ժով ձեռք բեր վող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մաս նա կից նե րը գրանց ված 

ա մու սին ներ են, և դի մու մը ներ կա յաց րել է ա մու սին նե րից մե  կը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-

հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա-

տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա-

սին>> ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը կար գա վո րել է ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ այդ գույ քը փաս տա-

ցի որ պես սե փա կա նը տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

վե րա կանգն ման և պատ շաճ ձևա կերպ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Ի րա-

վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր-

ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ-

մա նել է, որ ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը (քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րը կամ հող հատ կաց ման հիմ քե րը) չպահ պան ված և  ո րո-

շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րող ան շարժ գույ քը հա մար վում է այն որ պես սե փա կան 

գույք տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյու նը: Իր նախ կի նում կա յաց րած 

ո րո շումն  ե րից մե  կում անդ րա դառ նա լով նշված օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կա յին` ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով 

կար գա վոր վում են օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (օ րի նա-

կան կա ռույց նե րի), դրանց կա ռուց ման և ս պա սարկ ման հա մար փաս տա ցի առ կա սահ-
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մա նա զատ ված հո ղա մա սե րի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով տրա մադր ված քա ղա քա-

շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րի և (կամ) հող հատ կաց ման 

հիմ քե րի պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում օ րի նա կան կա ռույ ցի սե փա կա նա տի րոջ ի րա-

վունք նե րի վե րա կանգն ման հար ցե րը: (...) Վի ճե լի գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար մի այն այդ հաս ցեում հաշ վառ վե լը և բ նակ վե լը բա վա-

րար չեն <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան-

հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու ժով այդ գույ քի նկատ-

մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հա մար, քա նի որ օ րեն քը կար գա վո րում է 

ոչ թե սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման, այլ ար դեն իսկ ծա գած սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի վե րա կանգն ման խնդի րը (տե՛ս, Նա րի նե, Լիա նա և Օ ֆելյ  ա Թով մաս յան ներն 

ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Գա գիկ Թով մաս յա նի և  այ լոց թիվ ՎԴ/1864/05/09 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.07.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու ժով ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված և  ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րող 

ան շարժ գույ քի նկատ մամբ վե րա կանգն վում է այն ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը, ով փաս տա ցի տի րա պե տում է այդ ան շարժ գույ քը` որ պես սե փա կան գույք: 

Ընդ ո րում, խոս քը վե րա բե րում է այն ֆի զի կա կան ան ձանց, ով քեր ոչ մի այն փաս տա ցի 

տի րա պե տում են հա մա պա տաս խան ան շարժ գույ քը, այլ նաև հան դի սա նում են այդ ան-

շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա վա հա ջորդ ներ, ո րոնց սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չեն պահ պան վել:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող 

խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քի ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի վե րա կանգն ման գոր ծըն թացն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան ֆի զի-

կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ, քա նի որ եզ րա փակ վում է 

հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տով, այն է` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի շրջա նակ նե րում վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմ-

նի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ նա խա րա րու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ողջ 

տա րած քում վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող պե տա կան այլ մար մի ն նե րի տե ղա կան 

ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի` վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու-

թյունն է, իսկ վար չա կան ակտն ի րե նից ներ կա յաց նում է ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու-

նե ցող ո րո շում, կար գադ րու թյուն, հրա ման կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ, ո րը 

վար չա կան մար մի նն ըն դու նել է հան րա յին 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: Նշ ված դրույ-

թի շրջա նակ նե րում, որ պես վար չա կան ակ տի տա րա տե սակ, նե րառ ված է բա րեն պաստ 

վար չա կան ակ տը, ո րի մի  ջո ցով վար չա կան մար մի ն ներն ան ձանց տրա մադ րում են ի րա-

վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց ի րա վա կան կամ փաս տա ցի 

դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ ար ձա նագ րում է, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 

18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շու մը վար չա կան ակտ է, քա նի որ հա մա պա տաս-

խա նում է << 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 ծում նա խա տես ված` վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան սահ ման մա նը: Ըստ 

այդ սահ ման ման` վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են` վար չա կան մարմն  ի 

ան հա տա կան ակտ լի նե լը, ար տա քին ներ գոր ծու թյու նը, հան րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում 

ըն դուն ված լի նե լը, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վո րու մը, ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու-

թյուն նե րի սահ մա նու մը, փո փո խու մը, վե րա ցու մը կամ ճա նա չու մը:
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- Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շումն  ան հա տա կան 

ակտ է, քա նի որ վե րա բե րում է ո րո շա կի ֆի զի կա կան ան ձի, այ սինքն` ու նի հստա կո րեն 

ո րոշ ված հաս ցեա տեր. այն ուղղ ված է Խա չա տուր Խա չատր յա նին,

- Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շումն  ու նի ար տա-

քին ներ գոր ծու թյուն, քա նի որ առնչ վում է ֆի զի կա կան ան ձի, ո րը կազ մա կեր պա կան, 

աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մե ջ չի գտնվում 

այն ըն դու նած մարմն  ի հետ, այ սինքն` կար գա վո րում է վար չա կան մարմն  ի և ֆի զի կա կան 

ան ձի մի ջև ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը,

- Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է 

հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում, քա նի որ այն հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված 

մարմն  ի, այն է` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ի րա վա կան նոր մի  հի ման վրա (որն ի սկզբա նե 

ըն դուն վել է հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմն  ի կող մի ց ի րա գործ վե լու նպա տա-

կով) կա տար ված մի ա կող մա նի կար գադ րու թյուն է` ուղղ ված ֆի զի կա կան ան ձին` Խա չա-

տուր Խա չատր յա նին,

- Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է 

կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, այն ուղղ ված է հան րա յին իշ խա նու թյամբ 

օժտ ված մարմն  ի կող մի ց հան րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում կոնկ րետ ան ձի` Խա չա տուր 

Խա չատր յա նին առնչ վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը, այն է` ֆի զի կա կան ան ձի 

ի րա վուն քի ճա նաչ մա նը,

- Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շումն  ուղ ղա կի 

ի րա վա կան հետ ևանք ներ է ա ռա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, 

ներ քին են թա կա յա կան կամ որ ևէ այլ ուղ ղա կի կա պի մե ջ չգտնվող ֆի զի կա կան ան ձի 

հա մար, քա նի որ դրա նով վար չա կան մար մի  նը` Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, ճա նա չե լով ան-

ձի մոտ ար դեն իսկ ծա գած ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը, դրա նով իսկ բա րե լա վել է Խա չա-

տուր Խա չատր յա նի ի րա վա կան և փաս տա ցի դրու թյու նը:

Օ րենս դի րը հստակ սահ մա նել է, որ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու-

նեու թյան` վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա-

հո վել փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` 

պար զե լու հա մար ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման 

հա մար անհ րա ժեշտ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 

(վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման-

ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա-

յու թյու նը: Եր ևա նի քա ղա քա պե տը կա րող է ո րո շում կա յաց նել ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա-

կա նու թյան ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին մի այն այն դեպ քում, երբ փաuտա-

կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննարկ ման արդ յուն քում 

ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի, ինչ պես նաև 

այդ դի մու մում նշված ան շարժ գույ քի կար գա վի ճա կը լիո վին հա մա պա տաս խա նում 

է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

<<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պա-

հանջ նե րին:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա-

քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե-

րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի վե րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված 

վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման հի ման 
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վրա, որն էլ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձին ի րա վունք է վե րա պա հում օ րեն քով սահ ման ված 

հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Ընդ ո րում, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում 

օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա-

կա նու թյան դեպ քում Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը կա յաց վում է սե փա կա նու թյան 

բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում: Ե թե ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը, ո րը հա մա պա տաս խա նում 

է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

<<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա-

կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րին, փաս տա ցի (որ-

պես սե փա կան գույք) տի րա պետ վում է մի  քա նի ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց, ո րոնք 

այդ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան ի րա վունք ներ ու նեն, ա պա վար-

չա կան մար մի նն ի րա վա սու չէ վե րա կանգ նել ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ 

ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ամ բողջ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Տվ-

յալ պա րա գա յում ի րա վա սու վար չա կան մար մի  նը կամ կա րող է իր ո րոշ մամբ վե րա-

կանգ նել ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս-

տա ցի (որ պես սե փա կա նը) տի րա պե տող մի այն մե կ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան 

ի րա վունքն ան շարժ գույ քի այն մա սի նկատ մամբ, ո րը նրա կող մի ց փաս տա ցի որ պես 

սե փա կան գույք տի րա պետ վում է կամ կա րող է վե րա կանգ նել այդ ան շարժ գույ քը փաս-

տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պե տող բո լոր ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քը` ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի տես քով, ե թե առ կա է սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա-

մա ձայ նու թյու նը: Սե փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյու նը չի 

պա հանջ վում մի այն այն դեպ քում, ե թե ձեռք բեր վող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի մաս նա կից նե րը գրանց ված ա մու սին ներ են, և դի մու մը ներ կա յաց րել է ա մու սին-

նե րից մե  կը: 

Հետ ևա բար վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա-

կանգ նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե արդ յոք ֆի զի կա կան ան ձի կող մի ց ներ կա յաց-

ված դի մու մում նշված ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ 

գույ քը փաս տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պետ վում է նաև այլ ֆի զի կա կան ան-

ձանց կող մի ց, թե` ոչ: Այն դեպ քում, երբ ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան շարժ գույ քը դի մում ներ կա յաց րած ան ձից բա ցի փաս տա ցի (որ պես սե փա-

կան գույք) տի րա պետ վում է նաև այլ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց, վար չա կան մար մի  նը 

պար տա վոր է այդ ֆի զի կա կան ան ձանց ևս մաս նա կից դարձ նել ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-

քը վե րա կանգ նե լու վար չա կան վա րույ թին` նրանց որ պես եր րորդ անձ ներգ րա վե լու մի -

ջո ցով, ին չը թույլ կտա ա պա հո վել վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վուն քը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա ռան ձին տեuա կի վար չա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը uահ ման վում են oրենք նե րով և Հա յաuտա նի Հան րա պե տու թյան 

մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով: Նշ ված ի րա վա նոր մում ամ րագր ված ի րա վա կար գա-

վո րու մը բնավ չի բա ցա ռում ա ռան ձին տե սա կի վար չա կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ 

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի կի րա-

ռու մը, հատ կա պես այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք ի րենց կար գա վո րու մը չեն 

ստա ցել հա տուկ օ րենք նե րում կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ-
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մա նագ րե րում: Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վող 

վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են նշված օ րեն քով, հետ ևա բար 

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ընդ հա-

նուր դրույթ նե րը կի րա ռե լի են վե ճի ա ռար կա ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 

մի այն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու-

թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան-

հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վա րույ թի 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, այլ խոս քով, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-

ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի-

ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րա կա նաց ված վար չա կան վա րույ-

թի ըն թաց քում << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քը կի րա ռե լի է մի այն այն հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով, ո րոնք ի րա վա հա րա բե րու-

թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 

կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով կամ կար գա վոր ված են մա սամբ կամ առ հա սա րակ 

կար գա վոր ված չեն: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար-

գում սահ ման ված կար գով կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (օ րի նա կան կա ռույց նե րի), դրանց 

կա ռուց ման և ս պա սարկ ման հա մար փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե-

րի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րի և (կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի-

նե լու դեպ քում օ րի նա կան կա ռույ ցի սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման 

վե րա բեր յալ վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման կար գը և  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 

կար գա վոր վում են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ 

(վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով: Միա ժա-

մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ ի րա վա հա րա բե րու-

թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 

կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված չէ վե րը նշված վար չա կան վա րույ-

թում եր րորդ ան ձանց վե րա բեր յալ որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն, ին չը նշա նա կում է, որ 

այդ վար չա կան վա րույ թում եր րորդ ան ձանց կար գա վի ճա կին առնչ վող հար ցե րի վե րա-

բեր յալ կի րա ռե լի է << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քում 

օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ եր րորդ ան ձինք վար չա կան վա րույ թի այն մաս նա կից ներն 

են, ո րոնց ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը կա րող են շո շափ վել վար չա կան վա-

րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տով, այ սինքն`այն ան ձինք, ո րոնց հա-

մար վա րույ թի արդ յուն քում ըն դուն վե լիք վար չա կան ակ տը կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա-

վա կան հետ ևանք ներ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ վար-

չա կան վա րույ թի հա րուց ման մա սին ծա նու ցե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյան 

սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վե լու վա րույ թին մաս նակ ցող ան ձի` լսված 

լի նե լու ի րա վուն քը, ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա վեր ջի նիս լիար ժեք ի րա կա նաց նե լու իր 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Այս եզ րա հան գու մը բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 

18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րից, ո րոն ցով սահ-

ման ված պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րը պետք է արդ յու նա վետ լի նեն թե՛ գործ նա կան, և թե՛ 

ի րա վա կան ա ռումն  ե րով, մաս նա վո րա պես` այն ա ռու մով, որ պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե-
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րից օգտ վե լը չպետք է ան հիմն  խո չըն դոտ վի պե տա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյուն նե-

րով կամ ան գոր ծու թյամբ (տե՛ս, Ի վա նովն  և  այ լոք ընդ դեմ Բու լ ղա րիա յի գոր ծով Մար դու  

ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 24.11.2006 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 70): Հետ-

ևա բար վար չա կան մարմն  ի կող մի ց հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի ի րա կա նաց ման 

մա սին ծա նու ցու մը վա րույ թին մաս նա կից ան ձին պետք է տրա մադր վի այն պես, որ ող-

ջամ տո րեն ա պա հով վի վեր ջի նիս մաս նակ ցու թյու նը վար չա կան վա րույ թին (տե՛ս, ՀՀ աշ-

խա տան քի պե տա կան տես չու  թյու նն ընդ դեմ <<ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ>> ՓԲԸ-ի տնօ րեն-

նե րի խորհր դի նա խա գահ, գլխա վոր տնօ րեն Վա լե րի Օվս յան նի կո վի թիվ ՎԴ/0016/05/08 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2008 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում օ րենսդ րի կող մի ց եր րորդ ան ձանց վար-

չա կան վա րույ թում ներգ րա վե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նա խա տե սե լու հիմն  ա-

կան նպա տա կը եր րորդ ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ-

նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վելն է: Սա կայն օ րենսդ րի կող մի ց 

նա խա տես ված վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րին լսե լու վար չա կան մարմն  ի պար-

տա կա նու թյան նպա տա կը չի սահ մա նա փակ վում մի այն տվյ ալ մաս նա կից նե րի հա մար 

արդ յու նա վետ ան հա տա կան պաշտ պա նու թյուն ա պա հո վե լով, դրա նով մաս նա կից նե րը 

նաև նպաս տում են գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի պատ շաճ պար զե լու վար չա-

կան մարմն  ի պար տա կա նու թյան կա տար մա նը: Այս պի սով, ի րա վա կան պե տու թյան պայ-

ման նե րում պատ շաճ վար չա կան վա րույ թի պար տա դիր նա խա պայ ման է վար չա կան 

վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քը գործ նա կա նում ի րաց նե լը (տե՛ս, 

Տիգ րան Ա բաղյ  անն ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի Կենտ րոն վար չա կան շրջա նի ղե կա վա-

րի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 28.11.2014 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ <<Եր-

ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո-

փո խու թյուն ներ և լ րա ցումն  եր կա տա րե լու մա սին>> 27.04.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-50-Ն 

ՀՀ օ րեն քով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա-

ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քում կա տար վել են մի  

շարք փո փո խու թյուն ներ, ին չի արդ յուն քում օ րենս դիրն ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պա նած ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը հա վա սա րա պես տա րա ծել է ոչ մի այն Եր ևան քա ղա քի վար-

չա կան տա րած քում, այլև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր հա մայնք նե րի վար չա-

կան տա րածք նե րում գտնվող հա մա պա տաս խան կա տե գո րիա յի ան շարժ գույ քի վրա` 

սահ մա նե լով, որ յու րա քանչ յուր հա մայն քի վար չա կան տա րած քում գտնվող օ րեն քով նա-

խա տես ված պայ ման նե րին ու պա հանջ նե րին բա վա րա րող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  հի ման 

վրա կա յաց ված տվյ ալ հա մայն քի ղե կա վա րի ո րո շու մը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վե րոնշ յալ մե կ նա-

բա նու թյուն նե րը կի րա ռե լի են նաև <<Ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ի րա վադ րույթ նե-

րի մե կ նա բա նու թյան դեպ քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ վող 

վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թը հա րուց վել է Խա չա տուր 

Խա չատր յա նի դի մու մի  հի ման վրա, ո րով վեր ջինս խնդրել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տին 

<<28.06.2008 թվա կա նի թիվ ՀՕ-117-Ն օ րեն քի հա մա ձայն օ րի նա կա նաց նել Նոր քի թիվ 35 

բնա կե լի տու նը և հո ղա մա սը>>: Եր ևա նի քա ղա քա պե տը 18.03.2009 թվա կա նին ըն դու նել 

է << Նոր քի փո ղո ցի Հ.35/1 բնա կե լի տան նկատ մամբ Խա չա տուր Ժո րա յի Խա չատր յա նի 

գույ քա յին ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, 19,41քմ մա կե րե սով հո ղա մասն ուղ ղա կի վա-

ճառ քի մի  ջո ցով օ տա րե լու մա սին>> թիվ 1430-Ա ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով վե րա կանգն-
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վել է Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 հաս ցեում գտնվող գույ քա յին մի ա վոր նե րի նկատ մամբ 

Խա չա տուր Խա չատր յա նի հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն քը` բնա կե լի տան զբա ղեց րած և 

դ րա սպա սարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` ճա նա չե-

լով նրա սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 300քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 319,41քմ մա կե րե-

սով հո ղա մա սի վրա գտնվող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ: 

Դա տա րա նը 31.10.2013 թվա կա նի վճռով բա վա րա րել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 

18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շու մը մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին 

Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի պա հան ջը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ վի ճարկ վող վար չա կան 

ակտն ըն դու նե լուն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ակն հայտ է ե ղել, որ ըն-

դուն վող վար չա կան ակ տով շո շափ վե լու են նաև Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի ի րա վունք նե-

րը և  օ րի նա կան շա հե րը, քա նի որ Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 հաս ցեում գտնվող ան-

շարժ գույ քը սկսած 1953 թվա կա նից պատ կա նել է Խա չա տուր Խա չատր յա նի և Ռո բերտ 

Հով հան նիս յա նի ի րա վա նա խոր դին: Մինչ դեռ վեր ջինս չի ծա նուց վել հա րուց ված վար-

չա կան վա րույ թի մա սին և զրկ ված է ե ղել այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում լսված 

լի նե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նից, ինչն էլ հան գեց րել է վար չա կան վա-

րույ թում փաս տա կան հան գա մանք նե րի քննարկ ման բազ մա կող մա նիու թյան, լրի վու թյան 

և  օբ յեկ տի վու թյան հիմն  ա րար սկզբուն քի խախտ ման: Այ սինքն` վի ճարկ վող վար չա կան 

ակտն ըն դուն վել է << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 35-րդ, 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի խախտ մամբ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լու հիմ քում դրել է այն հան գա-

ման քը, որ վար չա կան մար մի  նը չի խախ տել << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար-

չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 35-րդ, 37-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, 

քա նի որ Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի կող մի ց որ ևէ կերպ չի հիմն  ա վոր վել, թե Եր ևա նի քա-

ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րոշ մամբ իր որ ի րա վունքն է խախտ վել: 

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ մամբ Դա տա րա նը սխալ է գնա հա տել 

սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, չի անդ րա դար ձել այն հան գա ման քին, որ վի ճարկ-

վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի փաս տարկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-

ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի-

ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե-

րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ 

հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի հա-

մա պա տաս խան ո րոշ մամբ, ո րի հի ման վրա տվյ ալ ֆի զի կա կան անձն ի րա վա կան հնա-

րա վո րու թյուն է ստա նում օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով 

գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Այդ պի սի ո րոշ ման ըն դուն ման նա խադր յա լը 

վար չա կան մարմն  ի կող մի ց վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում նշված օ րեն քով սահ ման-

ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու-

թյու նը պար զելն է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Խա չա տուր Խա չատր յա նի դի մու մի  հի-

ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց ված, սույն գոր ծով վի-

ճարկ վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րոշ մամբ լուծ վել է 

Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեում գտնվող ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված բնա կե լի տան և հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
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ի րա վուն քի վե րա կանգն ման հար ցը: Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հիմն  ա վոր վել 

է, որ Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեի բնա կե լի տու նը դեռևս 1953 թվա կա-

նից պատ կա նել է Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի և Խա չա տուր Խա չատր յա նի ի րա վա նա խորդ-

նե րին` Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի հան գուց յալ ծնող նե րին, իսկ Խա չա տուր Խա չատր յա նը 

Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի հան գուց յալ եղ բոր որ դին է: Ռո բերտ Հով հան նիս յա նը պար-

բե րա բար բնակ վել է այդ հաս ցեի բնա կե լի տա նը, իսկ նրա բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ 

վեր ջի նիս կող մի ց օգ տա գործ վող սեն յակ նե րի դու ռը փակ է ե ղել, այ սինքն` որ ևէ այլ ան-

ձի կող մի ց չի տի րա պետ վել ու չի օգ տա գործ վել:

Փաս տո րեն, Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեի բնա կե լի տան մի  հատ վա-

ծը` որ պես ա ռան ձին գույ քա յին մի ա վոր, փաս տա ցի (որ պես սե փա կան գույք) տի րա պետ-

վել է Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի կող մի ց, ո րը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի ու ժով ի րա վունք ու նի վե րա կանգ նե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վունքն իր 

ի րա վա նա խորդ նե րին պատ կա նած ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան շարժ գույ քի` Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեի բնա կե լի տան` իր 

կող մի ց փաս տա ցի տի րա պետ վող մա սի նկատ մամբ:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Եր ևա նի քա ղա քա-

պե տը << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

35-րդ և 38-րդ հոդ ված նե րի ու ժով պար տա վոր էր ծա նու ցել Ռո բերտ Հով հան նիս յա նին 

18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րոշ ման ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի 

հա րուց ման մա սին և  ա պա հո վել այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վեր ջի նիս լսված 

լի նե լու ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա ցու մը, քա նի որ նշված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

քննարկ վել է Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեում գտնվող ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա-

կանգ նե լու հար ցը, և  ըն դուն վող վար չա կան ակ տով կա րող էին շո շափ վել Ռո բերտ Հով-

հան նիս յա նի ի րա վունք նե րը և oրի նա կան շա հե րը: Մինչ դեռ սույն գոր ծում առ կա չէ որ ևէ 

ա պա ցույց Ռո բերտ Հով հան նիս յա նին նշված վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից դարձ նե-

լու և ն րան վա րույ թի մա սին ծա նու ցե լու վե րա բեր յալ: Այ սինքն` Եր ևա նի քա ղա քա պե տը 

չի կա տա րել Ռո բերտ Հով հան նիս յա նին վար չա կան վա րույ թին մաս նա կից դարձ նե լու և 

ն րան ծա նու ցե լու` օ րեն քով սահ ման ված իր պար տա կա նու թյու նը, ին չի արդ յուն քում չի 

ա պա հով վել Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի լսված լի նե լու ի րա վուն քը` վեր ջի նիս զրկե լով իր 

ի րա վունք նե րը գործ նա կա նում լիար ժեք պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Բա ցի այդ, ինչ պես նշվեց, Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 (35/1) հաս ցեի բնա կե լի 

տու նը փաս տա ցի որ պես սե փա կան գույք` տի րա պետ վել է ոչ մի այն Խա չա տուր Խա չատր-

յա նի, այլ նաև Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի կող մի ց: Սույն գոր ծում առ կա` << Չա փագ րող 

Մեկ>> ՍՊԸ-ի կող մի ց տրա մադր ված 20.07.2012 թվա կա նի թիվ Ել-38ա տե ղե կան քի և 

կից հա տա կագ ծե րի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35/1 հաս ցեում 

հայց վո րի կող մի ց փաս տա ցի օգ տա գործ վում է 150,8քմ մա կե րե սով հո ղա տա րածք, ո րից 

68,4քմ մա կե րե սը զբա ղեց ված է շի նու թյուն նե րով, իսկ 82,4քմ մա կե րեսն օգ տա գործ-

վում է որ պես ընդ հա նուր ան ցում (ճա նա պարհ), ինչ պես նաև 58քմ ներ քին մա կե րե սով 

բնա կե լի տուն, ո րից 35,1քմ մա կե րեսն օ րի նա կան է, իսկ 22,9քմ մա կե րեսն ինք նա կամ է 

կա ռուց ված: Հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու-

թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու ժով 

Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղո ցի թիվ 35 (35/1) հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տան և հո-

ղա մա սի նկատ մամբ Խա չա տուր Խա չատր յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չէր կա րող 

վե րա կանգն վել այդ հաս ցեում գտնվող այն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ, ո րը փաս տա ցի 

որ պես սե փա կան գույք տի րա պետ վում էր այլ ան ձի` Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի կող մի ց:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Եր ևա նի քա ղա-

քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րո շու մը մա սամբ ըն դուն վել է օ րեն քի` 
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<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 

35-րդ, 37-րդ, 38-րդ հոդ ված նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-

հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի խախտ մամբ: Հետ ևա բար Դա տա րանն իր վճռում ի րա վա ցիո րեն է 

եզ րա հան գել, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 թվա կա նի << Նոր քի փո ղո ցի Հ.35/1 

բնա կե լի տան նկատ մամբ Խա չա տուր Ժո րա յի Խա չատր յա նի գույ քա յին ի րա վունք նե րը 

վե րա կանգ նե լու, 19,41քմ մա կե րե սով հո ղա մասն ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով օ տա րե-

լու մա սին>> թիվ 1430-Ա ո րո շու մը մաս նա կիո րեն` Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35 հաս-

ցեում գտնվող 150,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 35,1քմ մա կե րե սով շի նու թյան նկատ-

մամբ Խա չա տուր Խա չատր յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սով, 

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակտ է և պետք է այդ մա սով ճա-

նաչ վի ան վա վեր:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Եր ևան քա ղա քի Նոր քի թիվ 35/1 հաս ցեում 

գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Խա չա տուր Խա չատր յա նի ան վամբ սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա տար վել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 18.03.2009 

թվա կա նի թիվ 1430-Ա ո րոշ ման հի ման վրա, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

Եր ևան քա ղա քի Նոր քի փո ղոց թիվ 35 (35/1) հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ-

մամբ Խա չա տուր Խա չատր յա նի ան վամբ Ս տո րա բա ժան ման կող մի ց 02.09.2009 թվա կա-

նին Մ4-3-9-000010 հա մա րի տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 

գրան ցու մը մաս նա կիո րեն` 150,8քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և 35,1քմ մա կե րե սով շի նու-

թյան մա սով, ևս պետք է ճա նաչ վի ան վա վեր:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ-

րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար-

կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: 

Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-

տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, 

քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 

հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում անդ րա դառ նալ նաև սույն գոր ծով 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վոր Ռո բերտ Հով հան նիս յա նը վճռա-

բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 40.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է 

բա վա րար ման, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել 

վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ռո բերտ Հով հան-

նիս յա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Քա ղա քա պե-

տա րա նի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

18.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 31.10.2013 

թվա կա նի վճռին:

2. Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նից հօ գուտ Ռո բերտ Հով հան նիս յա նի բռնա գան ձել 

40.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-

քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ 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 վարչական վերաքննիչ  Վարչական գործ թիվ ՎԴ/12145/05/13

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/12145/05/13

Նախագահող դատավոր` Ա. Աբովյ ան 

Դատավորներ` Ա. Բաբայան

  Ա. Սարգսյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան),

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Նո յան Տա պան» ՍՊԸ-ի ներ կա յա ցու ցիչ Օլ գա 

Սա ֆար յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 06.05.2015 թվա կա-

նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի « Նո յան Տա պան» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ դեմ 

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կենտ րո նի հար կա յին տես չու թյան (ի րա վա նա խորդ՝ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե-

րի կո մի  տեի Կենտ րո նի հար կա յին տես չու թյուն) (այ սու հետ՝ Տես չու թյուն), եր րորդ անձ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան՝ Տես չու թյան գոր ծո ղու-

թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և Ըն կե րու թյա նը հասց ված վն ա-

սը` 20.651.875 ՀՀ դրա մի  չա փով, հա տու ցե լուն պար տա վո րեց 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՝ Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Տես չու-

թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) և պար տա վո րեց նել վեր ջի նիս հա տու ցել Ըն-

կե րու թյա նը հասց ված վն ա սը` 20.651.875 ՀՀ դրա մի  չա փով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ծա տուր յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

18.12.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 06.05.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն. 

Դա տա րա նի 18.12.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել: 
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2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է 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, 10-րդ հոդ վա ծը, 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 96-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տը և 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տը:

Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

 Վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից 

ծա գող վե ճե րը, այ սինքն` այն վե ճե րը, ո րոնք պայ մա նա վոր ված են պե տա կան կամ տե-

ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց հան-

րա յին ո լոր տում ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյամբ` գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր-

ծու թյամբ կամ վար չա րա րու թյան արդ յուն քում ըն դուն ված վար չա կան ակ տե րով, ո րոնք 

խախ տել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախ տել ի րա վա բա նա կան (ֆի զի կա կան) 

ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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: 

 Սույն գոր ծով հայ ցի ա ռար կան է` Տես չու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) 

ոչ ի րա վա չափ ճա նա չելն ու Ըն կե րու թյա նը հասց ված վն ա սը` 20.651.875 ՀՀ դրա մի  չա փով, 

Տես չու թյա նը հա տու ցե լուն պար տա վո րեց նե լը: Ուս տի սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում որ պես 

հիմն  ա կան պա հանջ վի ճարկ վում են հար կա յին մարմն  ի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու-

թյու նը), հետ ևա բար առ կա է հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գած վեճ: Մաս-

նա վո րա պես, ցե սիա յի պայ մա նագ րե րը կնքե լու պայ ման նե րում Ըն կե րու թյու նը զրկվել է 

զիջ ված պա հան ջի ի րա վուն քը տնօ րի նե լու հնա րա վո րու թյու նից: Մինչ դեռ այդ հնա րա վո-

րու թյունն ու նե ցել է հար կա յին մար մի  նը, ո րը, ցե սիա յի պայ մա նագ րե րը կա տա րե լուն ձեռ-

նա մուխ լի նե լով, պետք է ստաց ված գու մար ներն ուղ ղեր Ըն կե րու թյան հար կա յին պար-

տա վո րու թյուն նե րի մար մա նը: Սա կայն վեր ջինս, դրսևո րե լով ան գոր ծու թյուն, չի ի րաց րել 

ի րեն փո խանց ված պա հան ջի ի րա վուն քը, ին չի հետ ևան քով, մի  կող մի ց Ըն կե րու թյու նը 

չի կա րո ղա ցել կա տա րել իր հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, մյուս կող մի ց, զրկվել է 

նշված գու մար նե րը դա տա կան կար գով պար տա պա նից բռնա գան ձե լու հնա րա վո րու թյու-

նից: Հետ ևա բար մի ան շա նակ է, որ հայց վո րի ա ռա ջին պա հանջն առնչ վում է պե տա կան 

մարմն  ի կող մի ց ի րա կա նաց ված վար չա րա րու թյա նը, այն բխում է հան րա յին ի րա վա հա-

րա բե րու թյուն նե րից, ուս տի են թա կա է վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով քննու թյան: 

Բա ցի այդ, բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո-

շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 06.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` «կա յաց նե լով նոր դա տա կան 

ակտ» կամ գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը. 

1) 10.11.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը ( Ցե դենտ)` ի դեմս գլխա վոր տնօ րեն Ս. Դա-

նիելյ  ա նի մի  կող մի ց, և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի -

տեն ( Ցե սիո ներ)` ի դեմս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի -

տեի Մ յաս նիկյ  ա նի հար կա յին տես չու թյան պետ Ա. Հա րու թյուն յա նի մյուս կող մի ց, կնքել 

են « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» պայ մա նա գիր, ո րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` 

Ցե դեն տը Ցե սիո նե րին է զի ջել, իսկ Ցե սիո ներն ըն դու նել է « Գոր ծա րար Տիե զերք» ՍՊԸ-ի 

(պար տա պան) նկատ մամբ որ պես պար տա տի րոջ ու նե ցած 16.000.000 ՀՀ դրամ պա հան ջի 

ի րա վուն քը, որն ա ռա ջա ցել է Ցե դեն տի և « Գոր ծա րար Տիե զերք» ՍՊԸ-ի մի ջև 20.03.2009 

թվա կա նին կնքված տպագ րա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման պայ մա նագ րի հի ման 

վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ 38-40).
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2) 23.01.2012 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը ( Ցե դենտ)` ի դեմս գլխա վոր տնօ րեն Ս. Դա-

նիելյ  ա նի մի  կող մի ց, և ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի -

տեն ( Ցե սիո ներ)` ի դեմս ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո-

մի  տեի Կենտ րո նի հար կա յին տես չու թյան պետ Ա. Հա րու թյուն յա նի մյուս կող մի ց, կնքել 

են « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» պայ մա նա գիր, ո րի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն` 

Ցե դեն տը Ցե սիո նե րին է զի ջել, իսկ Ցե սիո ներն ըն դու նել է « Հեյ դել բերգ Եր ևան» ՍՊԸ-ի 

(պար տա պան) նկատ մամբ որ պես պար տա տի րոջ ու նե ցած 4.651.875 ՀՀ դրամ պա հան ջի 

ի րա վուն քը, որն ա ռա ջա ցել է Ցե դեն տի և « Հեյ դել բերգ Եր ևան» ՍՊԸ-ի մի ջև 14.03.2011 

թվա կա նին կնքված պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման մա սին պայ մա նագ րի հի ման վրա 

(հա տոր 1-ին, գ.թ 36-37).

3) 10.11.2011 թվա կա նին կնքված « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» պայ մա-

նագ րի գոր ծո ղու թյու նը հար կա յին մարմն  ի կող մի ց դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ Ըն կե-

րու թյունն ի րա զեկ վել է 07.02.2013 թվա կա նի թիվ 938/4 գրու թյամբ, իսկ 23.01.2012 թվա-

կա նին կնքված « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» պայ մա նագ րի գոր ծո ղու թյու նը 

դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ՝ 01.03.2013 թվա կա նի թիվ 1783/4 գրու թյամբ (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 48-49).

4) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 03.05.2012 թվա կա նի թիվ ՎԴ/8045/05/11 գոր ծով օ րի-

նա կան ու ժի մե ջ մտած վճռով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի 

կո մի  տեի Կենտ րո նի հար կա յին տես չու թյան հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կի՝ Ըն կե րու-

թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գանձ վել է 23.288.500 ՀՀ դրամ` որ պես չկա տար ված 

հար կա յին պար տա վո րու թյուն (հա տոր 1-ին, գ.թ 50-52):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի հիմ քով կնքված պա հան ջի զիջ ման (ցե սիա յի) պայ մա նագ րին 

առնչ վող վար չա կան մարմն  ի գոր ծո ղու թյան ի րա վա կան բնույ թի վե րա բեր յալ, կար ևոր 

նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-

կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա 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` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տը խախ տե լու հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի հիմ քով կնքված պա հան ջի զիջ ման (ցե սիա յի) պայ մա նագ րին 

առնչ վող վար չա կան մարմն  ի գոր ծո ղու  թյու  նը (ան գոր ծու  թյու  նը) հան դի սա նու մ է վար չա-

րա րու  թյու ն և  արդ յո՞ք դրա ի րա վա չա փու  թյու  նը են թա կա է քննարկ ման ու  գնա հատ ման 

վար չա դա տա վա րա կան կար գով: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝  վար չա կան 

դա տա րա նին ընդ դատ յա են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո լոր գոր-

ծե րը, նե րառ յալ`

1) հան րա յին կամ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյան անց նե լու, այն ի րա կա նաց նե լու, 

ծա ռա յու թյու նից ա զա տե լու հետ կապ ված վե ճե րը.
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2) վար չա կան մար մի ն նե րի մի ջև այն վե ճե րը, ո րոնք են թա կա չեն լուծ ման վե րա դա-

սու թյան կար գով.

3) հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում գոր ծող կամ գոր ծե լու նպա տակ ու նե ցող 

մի ա վո րումն  ե րի, նե րառ յալ` ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը կա սեց-

նե լու կամ դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ վե ճե րով գոր ծե րը:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մի  վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ վար չա դա տա վա րա կան կար գով քննու թյան են թա կա են բա ցա ռա պես 

այն հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գած վե ճե րը, ո րոնց բնույ թը հան րա յին է:

Անդ րա դառ նա լով հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հատ կա նիշ նե րի մե կ-

նա բա նու թյա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, որ 

վար չա րա րու թյու նը բնո րոշ վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռին առնչ վե լու հան-

գա ման քով: Դա պետք է լի նի վար չա կան մարմն  ի հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում 

ո րո շա կի հար ցի լուծ մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն, իսկ հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա-

վա ռը նշա նա կում է ան ձի հա րա բե րու թյուն ներ պե տու թյան հետ, ո րը հան դես է գա լիս 

որ պես հան րա յին իշ խա նու թյան կրող: Այ սինքն՝ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն 

այն հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք ծա գում են պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի 

գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի-

կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց մի ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րում (տե՛ս, ՀՀ 

գլխա վոր դա տա խա զու  թյու նն ընդ դեմ Հայկ Մար գար յա նի թիվ ԵԱՔԴ/1369/02/09 վար չա-

կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-

մա րում հա վե լել, որ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մե կ այլ բնո րոշ ա ռանձ նա-

հատ կու թյունն այն է, որ պե տա կան կա ռա վար ման մար մի ն նե րի հա մար սահ ման ված 

լիա զո րու թյուն նե րի նպա տակն այդ մար մի ն նե րի կող մի ց ի րենց վրա դրված հան րա յին 

պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն  է: Այդ պատ ճա ռով էլ հան րա յին ի րա վա հա րա բե-

րու թյուն նե րի նոր մե  րը, որ պես կա նոն, սահ մա նում են, թե ինչ պես պետք է իշ խա նա կան 

լիա զո րու թյուն նե րով օժտ ված մար մի ն ներն օգտ վեն ի րենց լիա զո րու թյուն նե րից: Այլ 

կերպ ա սած՝ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյու նում իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րով 

օժտ ված մար մի ն նե րը գոր ծում են օ րեն քով ի րենց վե րա պահ ված ի րա վա սու թյուն նե րի 

սահ ման նե րում և պար տա վոր են կա տա րել օ րեն քով ի րենց վրա դրված պար տա կա նու-

թյուն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան-

դա կու թյու նը պետք է կազ մի  հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ օժտ ված սուբ յեկ տի 

կող մի ց իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա նու-

թյու նը:

Պե տա կան մար մի ն նե րի ի րա կա նաց րած գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյան 

ըն թաց քում վար չա կան մար մի ն նե րի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը չի կա րող 

ո րակ վել որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան, քա նի որ քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե-

րու թյուն նե րի սուբ յեկտ ներն ի րենց ի րա վա զո րու թյուն նե րի ինք նու րույն տի րա պե տող-

ներն են: Մինչ դեռ պե տա կան մար մի ն նե րը` որ պես հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րում իշ խա նու թյան կրող ներ, ի րենց ի րա վա զո րու թյուն նե րի լիի րավ տի րա պե տող ներ 

չեն, քա նի որ վեր ջին ներս, ըստ էու թյան, ի րա կա նաց նում են պե տու թյան ի րա վունք ներն 

ու պար տա կա նու թյուն նե րը: 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ հան րա յին ի րա վուն-

քի նոր մե  րը, պե տա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյան ըն թաց-

քում ըն ձե ռե լով ո րո շա կի ի րա վունք ներ, մի ա ժա մա նակ սահ մա նում են, թե ինչ պես այդ 

մար մի ն նե րը պետք է օգտ վեն նշված ի րա վուն քից: Ընդ ո րում, ի րա վա կան պե տու թյու-

նում օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քին հա մա հունչ գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նե լիս վար չա կան մար մի ն նե րի հա մար, որ պես կա նոն, այդ պի սի ի րա վունք նե-

րից օգտ վե լը վեր ջին նե րիս հա մար կրում է պար տա դիր բնույթ: Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ-

րու թյան 5-րդ հոդ վա ծին հա մա հունչ, վար չա կան մար մի ն ներն ի րա վունք ու նեն գոր ծե լու 
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մի այն Սահ մա նադ րու թյանն ու օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան և դ րանց շրջա նակ նե-

րում, վար չա կան մար մի ն ներն ի րա վա սու են կա տա րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն-

ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ և  օ րենք նե րով: 

Այլ կերպ ա սած՝ վար չա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյան 

հա մար ըն ձեռն ված ի րա վունք ներն ինք նան պա տակ չեն, այլ գոր ծիք են և մի  ջոց՝ ի րա կա-

նաց նե լու ի րա վա կան պե տու թյան բո վան դա կա յին սկզբունք նե րը:

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սի (ի րա վա հա րա բե րու-

թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) հա մա ձայն՝ հարկ վճա րո ղի չկա տա րած` 

հար կա յին մարմն  ի կող մի ց վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի 

գանձ ման նպա տա կով հար կա յին մար մի նն ի րա վունք ու նի պար տա պա նի (դե բի տո րի) 

նկատ մամբ պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման պայ մա նագ րով ձեռք բե րե լու հարկ վճա րո ղի 

պա հան ջի ի րա վուն քը և ս տաց ված գու մար ներն ուղ ղե լու հարկ վճա րո ղի պար տա վո րու-

թյուն նե րի մար մա նը:

 Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մի  վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա-

կաց նում է, որ դրա նով հար կա յին մարմն  ին վե րա պահ վել է հարկ վճա րո ղի հետ պար-

տա պա նի (դե բի տո րի) նկատ մամբ պա հան ջի ի րա վուն քի զիջ ման պայ մա նա գիր կնքե-

լու ի րա վունք, ո րով հար կա յին մար մի  նը ձեռք է բե րում պար տա պա նի նկատ մամբ հարկ 

վճա րո ղի պա հան ջի ի րա վուն քը, և  ո րի նպա տակն է հարկ վճա րո ղի չկա տա րած հար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի գան ձու մը՝ պար տա պա նից ստաց ված գու մար նե րը հարկ 

վճա րո ղի պար տա վո րու թյուն նե րի մար մանն ուղ ղե լու մի  ջո ցով:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 10.09.2013 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1106 ո րոշ մամբ 

անդ րա դառ նա լով « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի սահ մա նադ րաի-

րա վա կան բո վան դա կու թյա նը, նշել է, որ վի ճարկ վող նոր մում հի շա տակ ված ցե սիա յի 

պայ մա նա գի րը քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նա գիր է, ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են 

ցե սիա յի ինս տի տու տին վե րա բե րե լի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պա-

տաս խան դրույթ նե րը, իսկ տվյ ալ օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի հի ման վրա ա ռա ջա ցած 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կրում են քա ղա քա ցիաի րա վա կան բնույթ, ան կախ այն 

հան գա ման քից, որ դրանք առնչ վում են նաև հար կա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կա-

նո նա կար գող նոր մե  րին:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ հար կա յին ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար գող օ րենսդ րու թյան շրջա նակ նե րում ցե սիա յի ինս տի տու տի 

նա խա տե սու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ինչ պես հար կա տու նե րի և պե տու թյան մի ջև 

բնա կա նոն հար կա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը պահ պա նե լու, հար կա տու նե րի հար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար մանն օ ժան դա կե լու, այն պես էլ գոր ծա րար շրջա-

նակ նե րում պայ մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խիղճ կա տա րու մը ե րաշ-

խա վո րե լու և տն տես վա րող նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյան շա րու նա կա կա նու թյունն 

ա պա հո վե լու տե սանկյ  ու նից: Նշ ված ինս տի տու տի նա խա տե սու մը կար ևոր կան խար գե-

լիչ նշա նա կու թյուն ու նի և կոչ ված է ա պա հո վե լու տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի բնա կա-

նոն գոր ծու նեու թյունն այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ վեր ջին ներս չեն կա րո ղա նում ժա մա-

նա կին կա տա րել պե տու թյան առջև ի րենց հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը: 

 Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ցե սիա յի պայ-

մա նագ րի կնքու մը չի կա րող ինք նան պա տակ լի նել: Թեև ցե սիա յի պայ մա նագ րի կնքման 

վե րա բեր յալ վի ճարկ վող օ րենսդ րա կան դրույթ նե րը կրում են դիս պո զի տիվ բնույթ, այ-

դու հան դերձ, նման ըն թա ցա կար գով հար կա տո ւի հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի 

կա տար ման ինս տի տու տը կի րա ռե լիս հար կա յին մար մի ն նե րը պետք է ձեռ նա մուխ լի նեն 

ցե սիա յի պայ մա նագ րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ մի  ջո ցա ռումն  ե րի ի րա կա նաց-

մա նը և ս տաց ված գու մա րը հար կա տո ւի հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար-

մանն ուղ ղե լուն: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ ցե սիա յի պայ մա նագ րի հի ման վրա 

դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն  

ա պա հո վե լու ինս տի տուտն ա վե լի մե ծ ե րաշ խիք ներ է ստեղ ծում ի րա վա հա րա բե րու թյուն-
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նե րի սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ու տնտե սա վար ման բնա կա նոն 

պայ ման ներ ե րաշ խա վո րե լու ա ռու մով: Խն դիրն այն է, որ այդ ինս տի տու տի կի րա ռու-

մը բխի ի րա վա կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նից և  ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ 

չոտ նա հար վեն տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րը:

Վար չա կան մար մի ն նե րին գոր ծա դիր-կար գադ րիչ գոր ծու նեու թյան հա մար ըն ձեռ-

ված ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ վե րը նշված մե կ նա բա նու թյուն նե րի և ՀՀ սահ մա նադ-

րա կան դա տա րա նի վե րո շա րադր յալ դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով 

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սի (ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) կար գա վո րումն  ե րին՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ նշված ի րա վա կան հիմ քով ցե սիա յի պայ մա նա գի րը քա ղա քա ցիաի րա վա-

կան պայ մա նա գիր է, ո րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են ցե սիա յի ինս տի տու տին վե րա բե րե-

լի ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը: Այ դու հան դերձ, 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ այդ պայ մա նագ րի կնքմամբ ծա գած հա րա բե րու-

թյուն նե րը կրում են եր կա կի բնույթ` բո վան դա կե լով ինչ պես քա ղա քա ցիա կան, այն պես 

էլ վար չա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ տար րեր: Մաս նա վո րա պես, Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի դի տարկ մամբ նշված հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա ցիաի րա վա կան 

տարրն ար տա հայտ վում է ցե սիո նե րի (հար կա յին մարմն  ի)` եր րորդ ան ձի (ցե դեն տի պար-

տա պա նի) հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում: Վեր ջի նիս պար տա վո րու թյուն նե րը պե տու-

թյան հան դեպ պայ մա նա վոր ված են ոչ թե հար կա յին կամ այլ բնույ թի`պար տա դիր պար-

տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյամբ, այլ ի սկզբա նե ցե դեն տի (հար կա տո ւի) նկատ մամբ 

քա ղա քա ցիաի րա վա կան ո րո շա կի պար տա վո րու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քով: Վե-

րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` եր րորդ ան ձի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ի րա վա սու 

պե տա կան մար մի  նը հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր հա րա բե րու թյուն նե րի հա վա-

սար մաս նա կից` այդ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա-

հատ կու թյուն նե րով: Այլ են քննարկ վող պայ մա նագ րի հի ման վրա ցե դեն տի և ցե սիո նե րի 

մի ջև ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը: Ցե դեն տի պար տա վո րու թյուն նե րը պե տու թյան հան-

դեպ շա րու նակ վում են պահ պան վել, քա նի դեռ ցե սիա յի պայ մա նա գի րը կա տար ված չէ, 

հետ ևա բար այդ հա րա բե րու թյուն ներն ի րենց բնույ թով շա րու նա կում են մն ալ հան րա յին, 

որ տեղ ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րից մե  կը, մի ա կող մա նի հիմն  վե լով ի րա վա-

կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա վա հա րա բե րու թյան մյուս կող մի  հա մար պար տա դիր 

ո րո շում է կա յաց նում: Հետ ևա բար նշված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ցե դեն տի և ցե-

սիո նե րի մի ջև ծա գած վե ճե րը ևս  ի րենց բնույ թով հան րա յին են և  ընդ դատ յա են ՀՀ վար-

չա կան դա տա րա նի քննու թյա նը:

Փաս տո րեն, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սով (ի րա վա-

հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) հար կա յին մարմն  ին վե րա-

պահ ված ի րա վունք նե րը սեր տո րեն շաղ կապ ված են, և մե  կի կա տա րու մը են թադ րում է 

նաև մյու սի կա տա րում: Ընդ ո րում, ե թե պար տա պա նի նկատ մամբ պա հան ջի ի րա վուն քի 

զիջ ման պայ մա նագ րով հարկ վճա րո ղի պա հան ջի ի րա վուն քը հար կա յին մար մի  նը ձեռք 

է բե րում որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ, և  այդ հա րա բե րու-

թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի են քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի նոր մե  րը, ա պա նշված պայ-

մա նագ րով ձեռք բե րած ի րա վունք ներն ի րաց նե լը և պայ մա նագ րի հի ման վրա ստաց ված 

գու մար նե րը հարկ վճա րո ղի պար տա վո րու թյուն նե րի մար մանն ուղ ղելն ար դեն իսկ հե-

տապն դում են հան րա յին շահ, ուղղ ված են հար կա յին մարմն  ի` որ պես հար կա յին օ րենսդ-

րու թյան կա տար ման նկատ մամբ հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մի աս նա կան պե տա կան 

կա ռա վար ման հան րա պե տա կան մարմն  ի` օ րեն քով սահ ման ված խնդիր նե րի ի րա գործ-

մա նը և դաս վում են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շար քին:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ցե սիա յի պայ մա նագ րի 

հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա-

տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տու տի կի րա ռու մը դի տարկ վում է իբրև վար չա րա րու թյուն, 

ին չը հա մա հունչ է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած դիր քո րոշ մա-

նը:
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Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ցե սիա յի պայ մա նագ րի 

հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա-

տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տու տի կի րառ ման առն չու թյամբ հար կա յին մարմն  ի կող մի ց 

տվյ ալ պայ մա նագ րի կա տար ման վե րա բեր յալ դրսևոր ված և  ան ձանց հա մար փաս տա-

կան հան գա մանք ներ ա ռա ջաց րած ան գոր ծու թյան ի րա վա չա փու թյու նը են թա կա է գնա-

հատ ման բա ցա ռա պես վար չա դա տա վա րա կան կար գով` հան րա յին հա րա բե րու թյուն նե-

րը կա նո նա կար գող ի րա վա կան ակ տե րի կի րառ մամբ:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյան և Տես չու թյան մի ջև 10.11.2011 և 

23.01.2012 թվա կան նե րին կնքվել են « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» եր կու պայ-

մա նագ րեր, ո րոն ցով Ըն կե րու թյու նը զի ջել է իր` որ պես պար տա տի րոջ պա հան ջի ի րա-

վուն քը, իսկ Տես չու թյու նը պար տա վոր վել է պար տա պա նից գանձ ված գու մարն ուղ ղել 

Ըն կե րու թյան հար կա յին մարմն  ի կող մի ց վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի գծով պար տա վո-

րու թյուն նե րի մար մա նը:

Տես չու թյու նը վե րո հիշ յալ պայ մա նագ րե րով նշված գու մար նե րը չի գան ձել և չի ուղ-

ղել Ըն կե րու թյան հար կա յին մարմն  ի կող մի ց վե րահսկ վող ե կա մուտ նե րի գծով պար տա-

վո րու թյուն նե րի մար մա նը, այլ 07.02.2013 թվա կա նի թիվ 938/4 և 01.03.2013 թվա կա նի 

թիվ 1783/4 գրու թյուն նե րով Ըն կե րու թյա նը ծա նու ցել է « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու 

մա սին» պայ մա նագ րե րի կա տա րու մի ց մի ա կող մա նի հրա ժար վե լու մա սին: 

 Դա տա րա նը, գտնե լով, որ « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» վե րոնշ յալ պայ-

մա նագ րե րը չեն կա րող հա մար վել կնքված, հետ ևա բար նաև չեն կա րող ի րա վա կան 

հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նել, քա նի որ այդ պայ մա նագ րե րում որ պես կող մե ր չեն ներգ րավ-

վել « Գոր ծա րար Տիե զերք» ՍՊԸ-ն և « Հեյ դել բերգ Եր ևան» ՍՊԸ-ն, ո րոնց ու նե ցած պար-

տա վո րու թյուն նե րի գու մար ներն Ըն կե րու թյան նկատ մամբ, պետք է գանձ վեին հար կա յին 

մարմն  ի կող մի ց, եզ րա կաց րել է, որ « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» վե րոնշ յալ 

պայ մա նագ րե րի հիմ քով « Գոր ծա րար Տիե զերք» ՍՊԸ-ից և « Հեյ դել բերգ Եր ևան» ՍՊԸ-ից 

գու մար նե րը չգան ձե լով և դ րանք Ըն կե րու թյան պարտ քե րի դի մաց չուղ ղե լով դրսևոր-

ված ան գոր ծու թյու նը չի կա րող ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ վել, ուս տի և հայ ցը մե ր ժել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով վե ճի ի րա վա կան բնույ թը, գտել է, որ վե րոնշ-

յալ պայ մա նագ րե րը կնքե լիս Տես չու թյու նը վար չա րա րու թյուն չի ի րա կա նաց րել, հետ ևա-

բար ներ կա յաց ված հայ ցով Ըն կե րու թյան կող մի ց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա ցումն  

ուղղ ված չէ վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում հան րա յին սուբ յեկ տիվ ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նու թյա նը: Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ 

սույն գոր ծով առ կա են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված` հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու, 96-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի 9-րդ կե տով նա խա տես ված գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, հետ ևա բար նաև Դա-

տա րա նի դա տա կան ակ տը բո լոր դեպ քե րում բե կան ման են թա կա լի նե լու ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տով նա խա տես ված 

հիմ քե րը:

 Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի վե րոնշ յալ եզ րա հան գու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նի գնա հատ մամբ ան հիմն  է, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում վե ճը վե րա բե րում է ոչ թե զուտ 

քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րին, դրա ի րա վա չա փու թյա նը, այն կնքե լու Տես չու-

թյան և Ըն կե րու թյան ի րա վա սու թյա նը և  այլն, որ պի սի պա րա գա յում կի րա ռե լի կլի նեին 

քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րը, այլ 

առնչ վում է « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սում (ի րա վա հա րա-

բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) ամ րագր ված՝ հար կա յին մարմն  ի 

լիա զո րու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ Տես չու թյան կող մի ց դրսևոր ված ան գոր ծու թյա նը, ո րը 

կար գա վոր վում է բա ցա ռա պես վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա կար-

գող ի րա վա կան ակ տե րով:

Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյու նը ներ կա յաց րել է եր կու պա հանջ, ո րոն ցից հիմն  ա կան 

պա հանջն է ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել Տես չու թյան ան գոր ծու թյու նը, ո րը դրսևոր վել է վեր-

ջի նիս կող մի ց, որ պես հան րա յին իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց նող մարմն  ի, « Հար կե րի մա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

438

սին» ՀՀ օ րեն քի 30.2-րդ հոդ վա ծի 18-րդ մա սում (ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-

հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) ամ րագր ված լիա զո րու թյան չկա տար մամբ և  ա ծանց յալ 

պա հան ջը` այդ ան գոր ծու թյան հետ ևան քով Ըն կե րու թյա նը պատ ճառ ված վն ա սը հա տու-

ցե լուն պար տա վո րեց նե լը:

Հետ ևա բար « Պա հան ջի ի րա վուն քը զի ջե լու մա սին» վե րը հի շա տակ ված պայ մա նագ-

րե րը կնքե լիս Տես չու թյան կող մի ց վար չա րա րու թյուն չի րա կա նաց նե լու մա սին Վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ի րա վա չափ հա մա րե լով հան դերձ` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ հետ ևու թյան է հան գել սույն գոր ծով 

ներ կա յաց ված պա հան ջի բնույ թի կա պակ ցու թյամբ` գտնե լով, որ տվյ ալ դեպ քում վի ճե լի 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հան րա յին չեն: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում հայ ցի ա ռար կան կազ-

մում է ոչ թե պայ մա նագ րի դրույթ նե րի խախ տու մը, այլ Տես չու թյան կող մի ց ցե սիա յի 

պայ մա նագ րի հի ման վրա դե բի տո րա կան պարտ քե րի հաշ վին հար կա յին պար տա վո-

րու թյուն նե րի կա տա րումն  ա պա հո վե լու ինս տի տու տի կի րառ ման առն չու թյամբ դրսևո-

րած ան գոր ծու թյան ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը և դ րա հետ ևան քով Ըն կե րու թյա նը 

պատ ճառ ված վն ա սի հա տու ցու մը:

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հայց վո րի կող մի ց վի ճարկ վող` վար չա կան մարմն  ի 

ան գոր ծու թյու նը դի տար կել է մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյան ո լոր տում և  այդ հիմ-

քով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի, 

96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի և 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 9-րդ կե տի սխալ կի-

րառ մամբ կար ճե լով սույն գոր ծի վա րույ թը` Ըն կե րու թյա նը զրկել է վե րաքն նու թյան կար-

գով Դա տա րա նի վճիռն ըստ էու թյան վե րա նա յե լու օ րենսդ րա կան հնա րա վո րու թյու նից:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: Միա ժա մա նակ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րը նշված ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո վե րաքն նիչ բո ղո քի մյուս հիմ քե րը քննու թյան առ նե լու և 

դ րանց հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով գործն անհ րա ժեշտ է ու ղար կել 

Վե րաքն նիչ դա տա րան` նոր քննու թյան:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

06.05.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան` 

նոր քննու թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0052/05/12

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0052/05/12    

Նա խա գա հող դա տա վոր՝  Ա. Սարգս յան

Դա տա վոր ներ՝ Ք. Մ կո յան

  Ա. Բա բա յան

 ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 

 նա խա գա հու  թյամբ Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

  Ս. ՏՈՆՅԱՆԻ

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

   Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

   Գ. ԱԿՈԲՅԱՆԻ

   Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ռու բեն Հա կոբ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Վա հե 

Մով սիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 17.04.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ռու բեն Հա կոբ յա նի ընդ 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՝ Կո մի  տե), Եր ևա նի Մոս-

կովյ  ան 24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի ձեղ նա հար կի նկատ մամբ 14.06.2011 թվա կա նին 

կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու 

(գրան ցու մը կա տար ված է գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 

01-006-4-30 մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ) 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` Ռու բեն Հա կոբ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի 

Մոս կովյ  ան 24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի ձեղ նա հար կի նկատ մամբ 14.06.2011 թվա կա-

նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը (գրան ցու մը կա-

տար ված է գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 01-006-4-30 

մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ա. Միր զո յան) 09.11.2012 թվա կա նի վճռով 

հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 07.03.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ռու բեն Հա-
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կոբ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

09.11.2012 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 30.04.2013 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Ար ման Բաղ դա սար յա նի վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր՝ Ռ. Սարգս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

05.08.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Վե րաքն նիչ դա տա րան) 17.04.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ար ման Բաղ դա սար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է՝ Դա-

տա րա նի 05.08.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել՝ հայ ցը մե րժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ռու բեն Հա կոբ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը։

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել եր րորդ անձ Ար ման Բաղ դա սար յա նը։

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սը, 31-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 2-րդ, 

3-րդ և 4-րդ պար բե րու  թյու ն նե րը, ի րա վու ն քի գրանց ման պա հին գոր ծող խմբա գու  թյամբ 

« Գու յ քի նկատ մամբ ի րա վու նք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ-

վա ծը, 24-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու  թյու  նը, 43-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տը, չի կի րա ռել 

« Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի «ա» են թա կե տը, ո րը պետք է կի րա ռեր։

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ըն դու նել է, որ Ար ման Բաղ դա սար յա նի՝ ձեղ նա հար կի 

նկատ մամբ 14.06.2011 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 

գրանց մամբ փո փոխ վել են հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ մյուս սե փա կա-

նա տե րե րի, այդ թվում նաև՝ Ռու բեն Հա կոբ յա նի բաժ նե մա սի չա փե րը (դրանք նվա զել 

են, քա նի որ կո տո րա կի հայ տա րարն ա վե լա ցել է): Վե րաքն նիչ դա տա րանն ըն դու նել է 

նաև այն փաս տը, որ սե փա կա նա տե րե րի՝ հո ղա մա սում ու նե ցած բաժ նե մա սի փո փո խու-

թյան հա մար բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը չի ստաց վել (առ կա չի ե ղել): 

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ըստ էու թյան, հաս տա տել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ ման փաս տը, սա կայն ա ռանց որ ևէ պատ-

ճա ռա բա նու թյան՝ հան գել է բո լո րո վին այլ եզ րա կա ցու թյան:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե-

րի գոր ծո ղու թյան կա նոն նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը նշել է, որ ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծը են թա կա է կի րառ ման այն խմբագ րու-

թյամբ, որն առ կա է ե ղել 08.06.2005 թվա կա նի և 15.08.2005 թվա կա նի դրու թյամբ, մի նչ-

դեռ, ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րի նկատ մամբ են թա կա է կի րառ ման ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծը, ծա գել է 14.06.2011 թվա կա նին, քա նի որ մի այն այդ 

ժա մա նակ է պե տա կան գրանց ման հետ ևան քով տե ղի ու նե ցել բաժ նե մա սե րի փո փո-

խու թյու նը, իսկ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու նը կամ ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին 

ա ռա ջադ րան քը նման հետ ևանք ներ չեն ա ռա ջաց րել: Հետ ևա բար, սույն գոր ծով կի րա ռե-

լի է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի այն խմբագ րու թյու նը, ո րը գոր ծել 

է 14.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել նաև այն հան գա ման քը, որ շի նա րա րու թյան 

թույլտ վու թյու նը, ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քը կամ մե կ այլ քա-

ղա քա շի նա կան փաս տա թուղթ չէին կա րող փո խա րի նել շեն քի սե փա կա նա տե րե րի հա-

մա ձայ նու թյա նը, քա նի որ մի այն սե փա կա նա տե րե րը կա րող էին ո րո շել ի րենց գույ քի՝ 

ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ճա կա տա գի րը: Հետ ևա բար, վի ճե լի ի րա վուն քի գրանց ման 

պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված փաս տաթղ թե րի՝ մն ա ցած սե-
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փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Կո մի  տեն պետք է 

նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի ու ժով մե ր ժեր ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 17.04.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 05.08.2013 

թվա կա նի վճռին:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քում նշված նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախտ ման վե րա բեր յալ 

պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ան հիմն  են և  ա ռար կա յա զուրկ:

Ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քը, շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյու-

նը և շի նա րա րու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման ակ տը հան դի սա նում են բա րեն-

պաստ վար չա կան ակ տեր, ո րոն ցով Ար ման Բաղ դա սար յա նին մի  դեպ քում տրա մադր վել 

է քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վու թյուն, իսկ մյուս դեպ-

քում դրանք հան դի սա ցել են հիմք նոր ստեղծ վող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք-

նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար: Նշ ված վար չա կան ակ տե րը հա մա պա տաս խա նում 

են ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, դրանք ոչ վար չա կան, ոչ էլ դա տա կան կար գով 

չեն վի ճարկ վել և  ու նեն ի րա վա բա նա կան ուժ, ո րոնց հիմ քով էլ կա տար վել է Ար ման 

Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված՝ մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա-

ձայ նու թյուն ներ կա յաց նե լու պա հան ջը չի վե րա բե րում այն դեպ քե րին, երբ օ րեն քով սահ-

ման ված քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րի հիմ քով ար դեն իսկ ի րա կա նաց ված շի նա-

րա րու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման ակ տի հի ման վրա ա վարտ ված շի նու թյան 

նկատ մամբ պետք է կա տար վի ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում: Նշ ված պա հան ջը վե-

րա բե րում է սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց շի նա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար հա մա-

պա տաս խան քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թեր ձեռք բե րե լուն:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Կո մի  տեի Կենտ րոն ստո րա բա ժան ման կող մի ց 29.09.2010 թվա կա նին տրված թիվ 

2706970 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` 

Կենտ րոն հա մայն քի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 3 բնա կա րա նի նկատ մամբ 

գրանց վել է Ռու բեն Հա կոբ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Բ նա կա րա նի մա կե րե սը 

կազ մե լ է 263,0քմ մա կե րես, շեն քի սպա սարկ ման հա մար հատ կաց ված հո ղա մա սի ընդ-

հա նուր չա փը` 0,100655հա մա կե րես, հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ Ռու բեն 

Հա կոբ յա նի բաժ նի չա փը` 263/1574 (հա տոր 1-ին, գ.թ. 14-16):

2) Կո մի  տեի Կենտ րոն ստո րա բա ժան ման կող մի ց 14.06.2011 թվա կա նին տրված թիվ 

2691312 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` 

29.03.2005 թվա կա նի թիվ 6524 բնա կա րա նի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի, 08.06.2005 

թվա կա նի ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քի, 15.08.2005 թվա կա նին 

տրված թիվ 23/35-155 շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան, 22.12.2006 թվա կա նի նա խագ-

ծի, 01.06.2011 թվա կա նի թիվ 01/19-Բ-959 շի նա րա րու թյան շա հա գործ ման փաս տագր ման 

ակ տի հի ման վրա Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ-

մամբ գրանց վել է Ար ման Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Բ նա կա րա նի 

մա կե րե սը կազ մե լ է 450,1քմ, շեն քի սպա սարկ ման հա մար հատ կաց ված հո ղա մա սի չա-

փը կազ մե լ է 0,1007հա մա կե րես, հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ Ար ման 

Բաղ դա սար յա նի բաժ նի չա փը՝ 450/1574 (հա տոր 1-ին, գ.թ. 17-19): 

3) Կո մի  տեի Կենտ րոն ստո րա բա ժան ման կող մի ց 31.03.2005 թվա կա նին տրված թիվ 

1491979 սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նի հա մա ձայն` 
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Կենտ րոն հա մայն քի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի 223,5քմ մա կե րե սով թիվ 7 բնա-

կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ար ման Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 55-56)։

4) Կո մի  տեի աշ խա տա կազ մի  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կենտ րո նի ստո-

րա բա ժան ման ղե կա վա րի 06.06.2013 թվա կա նի թիվ ԿԽ-2/3708 գրու թյան հա մա ձայն՝ 

Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի բնա կա րան նե րի մա կե րե սը 29.09.2010 թվա-

կա նի դրու թյամբ կազ մե լ է 1689,63քմ, ո րից թիվ 7 բնա կա րա նի մա կե րե սը 223,5 քմ, իսկ 

14.06.2011 թվա կա նի դրու թյամբ՝ 1914,23քմ, ո րից թիվ 7 բնա կա րա նի մա կե րե սը՝ 450 քմ 

(հա տոր 3-րդ, գ.թ. 18):

5) Ար ման Բաղ դա սար յա նին 15.08.2005 թվա կա նին տրա մադր վել է շի նա րա րա կան 

թույլտ վու թյուն՝ Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րան հաս ցեում 

ման սար դա յին հար կի կա ռուց ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լու հա մար 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 12):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 մի ց վի ճե լի ի րա վուն քի գրանց ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը սխալ մե կ նա բա նե լու և կի րա ռե-

լու, « Գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ, 

43-րդ հոդ ված նե րը խախ տե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն 

ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րու մն  ե րին. արդ յո՞ք բազ մաբ նա կա րան շեն քու մ 

մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քու մ փո փո խու  թյու ն-

ներ կա տա րե լու  մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծու մ կա տար ված փո փո խու  թյու  նը քա ղա քա շի նա կան փաս-

տաթղ թե րը տրա մադր ված լի նե լու , սա կայն շի նա րա րու  թյու  նը նշված օ րեն քով կա տար ված 

փո փո խու  թյու  նից հե տո ա վարտ վե լու  պա րա գա յու մ դրա արդ յու ն քու մ ա վե լաց ված տա րած-

քի նկատ մամբ ի րա վու ն քի գրանց ման հա մար անհ րա ժեշտ է մյու ս սե փա կա նա տե րե րի 

հա մա ձայ նու  թյու  նը և  արդ յո՞ք այդ դեպ քու մ տե ղի է ու  նե նու մ հո ղա մա սի ընդ հա նու ր սե-

փա կա նու  թյան մե ջ բա ժին նե րի փո փո խու  թյու ն:

Նշ ված հար ցադ րումն  ե րին պա տաս խա նե լու հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ 

է հա մա րում անդ րա դառ նալ բազ մաբ նա կա րան շեն քում հո ղա մա սի ընդ հա նուր բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյու նում բա ժին նե րի փո փո խու թյան ի րա վա կա գա վո րումն  ե րին՝ 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ 

կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու-

թյուն նե րից հե տո և դ րան ցից ա ռաջ:

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-

ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո-

փո խու թյուն նե րից հե տո, վի ճե լի ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հին գոր ծող ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ բազ մաբ նա կա-

րան կամ ստո րա բա ժան ված շեն քի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան հո ղա մա սի 

նկատ մամբ յու րա քանչ յուր բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րած քի սե փա կա նա տի րոջ 

բա ժի նը ո րոշ վում է տվյ ալ սե փա կա նա տի րո ջը պատ կա նող բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի 

տա րած քի մա կե րե սի հա րա բե րու թյամբ այդ շեն քի բո լոր բնա կա րան նե րի ու ոչ բնա կե լի 

տա րածք նե րի մա կե րես նե րին և  ար տա հայտ վում է կո տո րա կով։

Բ նա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի սե փա կա նա տի րոջ ընդ հա նուր բաժ նա-

յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րը սահ ման վում և գ րանց վում 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

444

են շեն քի կա ռուց ման ու սպա սարկ ման հա մար նա խա տես ված հո ղա մա սի գրանց ման 

հետ մի ա սին և կա րող են փո փոխ վել մի այն շեն քի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ-

նու թյամբ շեն քում բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց-

նե լու կամ շեն քի առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո-

խե լու դեպ քում։ Բազ մաբ նա կա րան կամ ստո րա բա ժան ված շեն քում բնա կա րան կամ ոչ 

բնա կե լի տա րածք կամ առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փերն 

ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու կամ շեն քի առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի 

տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու՝ սե փա կա նա տի րոջ հա մա ձայ նու թյու նը հա մար վում է 

նաև տվյ ալ սե փա կա նա տի րո ջը պատ կա նող հո ղա մա սի և  ընդ հա նուր գույ քի չա փի ա վե-

լաց ման կամ պա կա սեց ման հա մա ձայ նու թյուն: 

Վե րը նշված հոդ վա ծի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց-

նում է, որ`

1. բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի սե փա կա նա տի րոջ ընդ հա նուր բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րը սահ ման վում և գ րանց-

վում են շեն քի կա ռուց ման ու սպա սարկ ման հա մար նա խա տես ված հո ղա մա սի գրանց-

ման հետ մի ա սին, այ սինքն՝ հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա ժին ներն ի 

սկզբա նե սահ ման վում են շեն քի կա ռուց ման ու սպա սարկ ման հա մար նա խա տես ված 

հո ղա մա սի գրանց ման ժա մա նակ՝ ըստ գրանց ման պա հին առ կա յու րա քանչ յուր սե փա-

կա նա տի րո ջը պատ կա նող բնա կա րա նի կամ ոչ բնա կե լի տա րած քի մա կե րե սի և  այդ շեն-

քի բո լոր բնա կա րան նե րի ու ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի մա կե րես նե րի հա րա բե րու թյամբ 

ար տա հայտ ված կո տո րակ նե րի.

2. հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա ժին նե րը գրան ցե լուց հե տո դրանք 

կա րող են փո փոխ վել մի այն հետև յալ եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան 

դեպ քում՝

ա) շեն քում բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու 

կամ շեն քի առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու 

դեպ քում,

բ) շեն քի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյամբ:

Որ ևէ այլ կերպ կամ պայ ման նե րով հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա-

ժին նե րը են թա կա չեն փո փո խու թյան: 

3. բ նա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք կամ առ կա բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի 

տա րածք նե րի չա փերն ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու կամ շեն քի առ կա բնա կա րան-

նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու հա մար մյուս սե փա կա նա տե րե-

րի հա մա ձայ նու թյունն ինք նըս տինք յան նշա նա կում է նաև հո ղա մա սի բաժ նի փո փո խու-

թյան հա մա ձայ նու թյուն:

Այս պի սով, վի ճե լի ի րա վուն քի գրանց ման պա հին ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քի 224-րդ հոդ վա ծը հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա ժին նե րի փո փո խու-

թյուն նե րի հա մար ուղ ղա կիո րեն սահ մա նել է բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու-

թյան առ կա յու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Մ յուս կող մի ց, մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-

քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն-

քի ըն դու նու մը գոր ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծը, կար գա վո րե-

լով բազ մաբ նա կա րան (ստո րա բա ժան ված) շեն քի բնա կա րան նե րի և (կամ) ոչ բնա կե լի 

տա րածք նե րի սե փա կա նա տե րե րի ընդ հա նուր գույ քի վե րա բեր յալ հար ցե րը, որ ևէ դրույթ 

չի պա րու նա կել բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք կամ առ կա բնա կա րան նե րի կամ 

ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փերն ա վե լաց նե լու կամ պա կա սեց նե լու կամ շեն քի առ կա 

բնա կա րան նե րի կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի չա փե րը փո փո խե լու հա մար մյուս սե փա-

կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան անհ րա ժեշ տու թյան վե րա բեր յալ: 

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ սույն գոր ծով շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան տրա մադր ման պա հին` 

15.08.2005 թվա կա նին, բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք ա վե լաց նե լու դեպ քում ընդ-
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հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րի փո փո խու թյան հնա րա-

վո րու թյուն ընդ հան րա պես նա խա տես ված չի ե ղել:

Այս պի սով, հիմք ըն դու նե լով « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-

238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից ա ռաջ և հե տո բազ մաբ նա կա րան շեն-

քում տա րածք ա վե լաց նե լու դեպ քում ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա-

մա սի բա ժին նե րի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ կար գա վո րումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

եզ րա հան գում է՝

- մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու-

թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար-

ված փո փո խու թյուն նե րը բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի կամ ոչ բնա կե լի) 

ա վե լաց նե լու հա մար մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը չի պա հանջ վել.

- մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու-

թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար-

ված փո փո խու թյուն նե րը բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րած քի (բնա կե լի կամ ոչ բնա կե-

լի) ա վե լա ցու մը հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նում բա ժին նե րի փո փո խու թյան 

չի հան գեց րել.

- « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-

ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո-

փո խու թյուն նե րից հե տո բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի կամ ոչ բնա կե-

լի) ա վե լաց նե լու, և (կամ) դրա հետ ևան քով բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նում բա ժին նե րի 

փո փո խու թյուն նե րի հա մար անհ րա ժեշտ է մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Կենտ րոն հա մայն քի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ 

շեն քի 223,5քմ մա կե րե սով թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ 31.03.2005 թվա կա նին գրանց-

վել է Ար ման Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, իսկ 29.09.2010 թվա կա նին 

նույն շեն քի 263քմ մա կե րե սով թիվ 3 բնա կա րա նի նկատ մամբ գրանց վել է Ռու բեն Հա-

կոբ յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Ռու բեն Հա կոբ յա նի բա ժի նը հո ղա մա սի ընդ հա-

նուր սե փա կա նու թյան մե ջ կազ մե լ է 263/1574 մաս: Թիվ 7 բնա կա րա նին կից ձեղ նա-

հար կի կա ռուց ման արդ յուն քում Կո մի  տեի Կենտ րոն ստո րա բա ժան ման կող մի ց 14.06.2011 

թվա կա նին Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի նկատ մամբ 

վե րագ րանց վել է Ար ման Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ընդ ո րում` բնա-

կա րա նի մա կե րե սը կազ մե լ է 450,1քմ, իսկ շեն քի սպա սարկ ման հա մար հատ կաց ված 

հո ղա մա սի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ Ար ման Բաղ դա սար յա նի բա ժի նը 

գրանց վել է 450/1574 մաս: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա-

բա նու թյու նը, որ եր րորդ անձ Ար ման Բաղ դա սար յանն իր բնա կա րա նի վրա կա ռու ցել 

է ձեղ նա հարկ, ո րով փո փոխ վել է Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի թիվ 24 շեն քի բնա կա-

րան նե րի և  ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի ընդ հա նուր մա կե րե սը, քա նի որ դրանց ա վե լա-

ցել է նաև ձեղ նա հար կի մա կե րե սը, հետ ևա բար ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քը գրան ցե լու արդ յուն քում փո փոխ վել է մյուս սե փա կա նա տե րե րի` շեն քի 

տակ գտնվող հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա ժին նե րի չա փը, որ պի սի 

փո փո խու թյու նը կա րող էր ի րա կա նաց վել մի այն բո լոր սե փա կա նա տե րե րի, այդ թվում՝ 

հայց վո րի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում։ Դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րել է, որ Կո մի  տեն 

Եր ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 7 հաս ցեում կա ռուց ված ձեղ նա հար կի 

նկատ մամբ Ար ման Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան ցե լիս չի պար զել 

գրանց ման հա մար ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րի` օ րեն քով սահ ման ված կար գին հա-

մա պա տաս խան կազմ ված լի նե լու հան գա ման քը, քա նի որ Կո մի  տեն, որ պես սե փա կա-

նու թյուն գրան ցե լով ձեղ նա հար կը, փո փո խու թյուն է կա տա րել ընդ հա նուր բաժ նա յին սե-

փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի բա ժին նե րում, որ պի սի փո փո խու թյան հա մար 

պետք է ստու գեր շեն քի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը, իսկ 

այդ պի սի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում պետք է մե ր ժեր Եր ևա նի Մոս կով-
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յան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի թիվ 7 հաս ցեում կա ռուց ված ձեղ նա հար կի նկատ մամբ Ար ման 

Բաղ դա սար յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը։

Վե րոգր յա լի արդ յուն քում Դա տա րա նը եզ րա հան գել է, որ գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 01-006-4-30 մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ Եր-

ևա նի Մոս կովյ  ան փո ղո ցի 24-րդ շեն քի բնա կա րան 7 հաս ցեում գտնվող ձեղ նա հար կի 

նկատ մամբ 14.06.2011 թվա կա նին Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ կա տար ված սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը կա տար վել է գրանց ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի խախտ մամբ, « Գույ քի նկատ-

մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ և 43-րդ հոդ ված-

նե րի պա հանջ նե րի սխալ կի րառ ման արդ յուն քում, հետ ևա բար նշված ի րա վադ րույթ նե րի 

խախտ մամբ ըն դուն ված վար չա կան ակտն ըն դու նե լու պա հից ան վա վեր` ոչ ի րա վա չափ 

վար չա կան ակտ է: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի րա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  երն 

առ այն, որ ձեղ նա հար կի մա կե րե սի հաշ վին ա վե լա ցել է շեն քի բնա կա րան նե րի և  ոչ 

բնա կե լի տա րածք նե րի մա կե րե սը, ին չը հան գեց րել է ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մե ջ 

մյուս սե փա կա նա տե րե րի, այդ թվում` հայց վո րի բա ժին նե րի նվա զեց ման, եզ րա կաց րել 

է, որ Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա-

կան գրանց ման արդ յուն քում տե ղի է ու նե ցել սե փա կա նա տե րե րի հո ղա մա սե րի բաժ-

նե մա սե րի փո փո խու թյուն, հետ ևա բար վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը շո շա փել է նաև 

հայց վո րի ի րա վունք նե րը և Ռու բեն Հա կոբ յա նը հան դի սա նում է դա տա րան դի մե  լու ի րա-

վա սու թյամբ օժտ ված պատ շաճ սուբ յեկտ:

Այ դու հան դերձ, անդ րա դառ նա լով Դա տա րա նի կող մի ց կի րառ ված ՀՀ քա ղա քա ցիա-

կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծին՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ նշված հոդ վա ծը 

կի րառ ված խմբագ րու թյամբ սկսել է գոր ծել 15.12.2005 թվա կա նից, մի նչ դեռ Ար ման Բաղ-

դա սար յա նին ձեղ նա հար կի կա ռուց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող ճար տա րա պե տա-

հա տա կագ ծա յին ա ռա ջադ րան քը տրվել է 08.06.2005 թվա կա նին, իսկ շի նա րա րու թյան 

թույլտ վու թյու նը՝ 15.08.2005 թվա կա նին, հետ ևա բար նշված վար չա կան ակ տե րը կա յաց-

վել են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի՝ մի նչև 15.12.2005 թվա կա նը 

գոր ծող խմբագ րու թյան հա մա ձայն, ո րը մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան մա-

սին որ ևէ պա հանջ չի պա րու նա կում։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է նաև այն 

պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ թեև Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ ձեղ նա հար կի նկատ-

մամբ 14.06.2011 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան-

ցու մը հան գեց րել է մյուս սե փա կա նա տե րե րի, այդ թվում` Ռու բեն Հա կոբ յա նի բաժ նա-

յին սե փա կա նու թյան պա կա սեց մա նը, սա կայն դա չի կա րող հիմք հան դի սա նալ Ար ման 

Բաղ դա սար յա նի ան վամբ ձեղ նա հար կի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար՝ նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման-

քը, որ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նող 

մար մի  նը քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րի հիմ քով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե-

տա կան գրան ցում ի րա կա նաց նե լիս շեն քի բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան 

առ կա յու թյու նը ստու գե լու կամ նման փաս տա թուղթ պա հան ջե լու ի րա վա սու թյամբ կամ 

լիա զո րու թյամբ օժտ ված չէ, իսկ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում կա-

տա րե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող փաս տաթղ թե րը՝ ճար տա րա պե տա հա տա կագ ծա-

յին ա ռա ջադ րան քը, շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյունն ու շա հա գործ ման փաս տագր ման 

ակտն ի րա վա չափ վար չա կան ակ տեր են, հետ ևա բար են թա կա են պար տա դիր կա տար-

ման։

Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ Դա տա րան ներ կա յաց-

ված հայ ցով Ռու բեն Հա կոբ յա նը խնդրել է ան վա վեր ճա նա չել մի այն ձեղ նա հար կի նկատ-

մամբ 14.06.2011 թվա կա նին Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ կա տար ված սե փա կա նու-

թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, մի նչ դեռ հայ ցա դի մու մում նշված չէ հո ղա մա սի 

նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը՝ նկա տի ու նե նա լով այն 



447

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

հան գա ման քը, որ հայ ցի ա ռար կան հան դի սա ցել է հենց այդ մա սով կա տար ված պե տա-

կան գրան ցու մը։

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետև յա լը.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

իր հա յե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կ տա կե լու իր սե փա-

կա նու թյու նը։ Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը չպետք է վն աս պատ ճա ռի 

շրջա կա մի  ջա վայ րին, խախ տի այլ ան ձանց, հան րու թյան և պե տու թյան ի րա վունք ներն 

ու օ րի նա կան շա հե րը:

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետև՝ Կոն վեն ցիա) 1-ին Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ-

վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ ու նի իր գույ քից 

ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել նրա գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի 

շահ հան րու թյան և  այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի  ջազ գա յին 

ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե րով։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը տվել է Կոն վեն ցիա յի 1-ին Ար ձա-

նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով «սե փա կա նու թյուն» հաս կա ցու թյան ընդ լայն ված 

մե կ նա բա նու թյուն` օգ տա գոր ծե լով «օ րի նա կան սպա սե լիք» հաս կա ցու թյու նը։  Մաս նա վո-

րա պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ պա հան ջի 

ի րա վունքն ստա նում է «սե փա կա նու թյուն» ո րա կումն  այն պա հից, երբ անձն ու նե նում է 

«օ րի նա կան սպա սե լիք» իր ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար (տե՛ս, Պ րե սոն Կոմ-

պա նիա Նա վիե ռան ՍԱ ընդ դեմ Բել գիա յի գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան 

դա տա րա նի 20.11.1995 թվա կա նի 17845/91 վճի ռը)։ «Օ րի նա կան սպա սե լի քը» առ կա է այն 

բո լոր դեպ քե րում, երբ ան ձինք ու նեն բա վա կա նա չափ ի րա վա կան հիմ քեր վստա հե լու 

այն ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չափ լի նե լուն, ո րոնք ուղղ ված են ի րենց հա մար ո րո շա-

կի ի րա վունք ներ ա ռա ջաց նե լուն, ան ձի մոտ ստեղ ծում են ի րա վա չափ ի րա վա կան ակ-

տի տպա վո րու թյուն և վե րա բեր վում են սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի (տե՛ս, Կո պեց կին 

ընդ դեմ Ս լո վա կիա յի գոր ծով Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 28.09.2004 

թվա կա նի թիվ 44912/98 վճի ռը)։

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մի ց «սե փա կա նու թյուն» հաս-

կա ցու թյա նը տրված մե կ նա բա նու թյան լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս-

տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ար ման Բաղ դա սար յա նին 15.08.2005 

թվա կա նին տրվել է վի ճե լի հաս ցեում ման սար դա յին հարկ կա ռու ցե լու շի նա րա րու թյան 

թույլտ վու թյուն, և վեր ջինս ձեռ նա մուխ է ե ղել շի նա րա րու թյան ի րա կա նաց մա նը, իսկ շի-

նա րա րու թյան թույլտ վու թյուն տա լու պա հին՝ մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 

թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծում 

կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը, շեն քի մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան 

անհ րա ժեշ տու թյուն, սույն գոր ծով քննարկ վող ի րա վի ճա կի պա րա գա յում, առ կա չի ե ղել: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ար ման Բաղ դա սար յանն 

ու նե ցել է շի նա րա րու թյունն ա վար տե լու և շա հա գոր ծու մը փաս տագ րե լուց հե տո ձեղ նա-

հար կի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան ցե լու օ րի նա կան սպա սե լիք, ա վե-

լին՝ վեր ջինս ու նե ցել է շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան ակ տին վստա հե լու ի րա վունք, 

հետ ևա բար մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա-

յու թյու նը չէր կա րող խո չըն դոտ հան դի սա նալ ի րա կա նաց ված շի նա րա րու թյան արդ-

յուն քում ստեղծ ված (ա վե լաց ված) տա րած քի նկատ մամբ վեր ջի նիս սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը գրան ցե լու հա մար, նույ նիսկ ե թե գրան ցու մը տե ղի է ու նե ցել « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա-

սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րից 

հե տո:
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Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցումն  ինք նին չէր կա րող հան գեց նել ա ռանց մյուս սե-

փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա-

մա սի բա ժին նե րի փո փո խու թյան՝ հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Բազ մաբ նա կա րան շեն քում հո ղա մա սի բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ բա ժին նե-

րի փո փո խու թյուն՝ կապ ված շեն քում բնա կե լի և/ կամ ոչ բնա կե լի տա րածք նե րի ա վե-

լաց ման հետ, մի նչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում 

փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով 

կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը չի նա խա տես վել: Բա ժին նե րի փո փո խու թյան հնա րա վո-

րու թյունն ա ռա ջա ցել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում 

փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քի 

ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո մի այն, ընդ ո րում, ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող 

հո ղա մա սի բա ժին նե րի փո փո խու թյան հա մար նա խա տես վել է մյուս բո լոր սե փա կա նա-

տե րե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը:

Վի ճե լի ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ ան շարժ  գույ քի  յու րա քանչ յուր մի ա վո րի հա մար կազմ ված կա դաստ րա յին 

գործն իր մե ջ ընդգր կում է ան շարժ գույ քի ա ռան ձին մի ա վոր նե րի նկատ մամբ ի րա վունք-

ներ և սահ մա նա փա կումն  եր հաս տա տող հետև յալ փաս տաթղ թե րը` 

ա) ան շարժ  գույ քի  սուբ յեկտ նե րին հատ կաց ված և  որ պես սե փա կա նու թյուն կամ 

օգ տա գործ ման ան ցած հո ղե րի (տնա մե րձ, այ գե գոր ծա կան (ա մա ռա նո ցա յին), բնա կե լի 

տան շի նա րա րու թյան և դ րա սպա սարկ ման, գյու ղա ցիա կան կամ գյու ղա ցիա կան կո լեկ-

տիվ տնտե սու թյուն վա րե լու, ինչ պես նաև քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու 

հա մար) և շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի մա սին, 

ը) ան շարժ գույ քից կամ դրա մի  մա սից սե փա կա նա տի րոջ հրա ժար վե լու մա-

սին ո րո շումն  ե րը, 

թ) ան շարժ  գույ քի  նկատ մամբ  սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը և  այդ ի րա-

վունք նե րի սահ մա նա փա կումն  ե րը, դրանց ծա գու մը, փո խան ցու մը, փո փո խու մը 

կամ դա դա րու մը հաս տա տող փաս տաթղ թեր: 

Վի ճե լի ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ ա ռանց սե փա կա նա տի րոջ կամ օգ տա գոր ծո ղի հա մա ձայ նու թյան, չեն 

ըն դուն վում ան շարժ  գույ քի  նկատ մամբ  ի րա վունք նե րի փո փո խու թյուն ներ:

Վի ճե լի ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ « Գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն՝ պե տա կան գրան ցու մը մե րժ վում է, ե թե գրանց ման հա մար ներ կա յաց ված 

փաս տաթղ թե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ՀՀ օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին:

Վ կա յա կոչ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս-

տում է, որ ան շարժ գույ քի յու րա քանչ յուր մի ա վո րի հա մար կազմ ված կա դաստ րա յին 

գործն իր մե ջ ընդգր կում է ան շարժ գույ քի մի  մա սից սե փա կա նա տի րոջ հրա ժար վե լու 

մա սին ո րո շու մը, ինչ պես նաև ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն-

քի փո փո խու մը հաս տա տող փաս տաթղ թեր, ընդ ո րում, վի ճե լի ի րա վուն քի գրանց ման 

պա հին գոր ծող օ րենսդ րու թյունն ուղ ղա կիո րեն սահ մա նում է, որ ա ռանց սե փա կա նա-

տի րոջ հա մա ձայ նու թյան չեն ըն դուն վում ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի 

փո փո խու թյուն ներ: 

Վե րը նշված վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով սույն գոր ծի փաս-

տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ, Ար ման Բաղ դա սար յա նը, ձեղ նա հար-

կի շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան տրա մադր ման պա հից ու նե նա լով շի նա րա րու թյունն 

ա վար տե լուց հե տո ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրան ցե լու 

օ րի նա կան սպա սե լիք, չէր կա րող մի ա ժա մա նակ ակն կա լել, որ ձեղ նա հար կի գրանց ման 

հետ ևան քով դրա մա կե րե սին հա մա մաս նո րեն կա րող է ա վե լա նալ ընդ հա նուր բաժ նա յին 
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սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սում իր բա ժի նը, քա նի որ, մի  կող մի ց, բազ մաբ-

նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի կամ ոչ բնա կե լի) ա վե լաց նե լու հետ ևան քով բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյու նում բա ժին նե րի փո փո խու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյունն ի հայտ 

է ե կել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն-

ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված 

փո փո խու թյուն նե րից հե տո, այ սինքն՝ շի նա րա րու թյան թույլտ վու թյան տրա մադ րու մի ց 

հե տո, և մ յուս կող մի ց, բազ մաբ նա կա րան շեն քում տա րածք (բնա կե լի կամ ոչ բնա կե լի) 

ա վե լաց նե լու, և (կամ) դրա հետ ևան քով հո ղա մա սի նկատ մամբ բաժ նա յին սե փա կա նու-

թյու նում բա ժին նե րի փո փո խու թյան հա մար նշված փո փո խու թյուն նե րով նա խա տես վել է 

մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ մի նչև « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա-

սին» ՀՀ 15.12.2005 թվա կա նի թիվ ՀՕ-238-Ն օ րեն քով կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը 

սկսված, սա կայն դրան ցից հե տո ա վարտ ված շի նու թյան նկատ մամբ ի րա վունք նե րը 

կա րող են գրանց վել քա ղա քա շի նա կան փաս տաթղ թե րի հի ման վրա՝ ա ռանց մյուս սե-

փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան, մի նչ դեռ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն 

հան դի սա ցող հո ղա մա սում բա ժին նե րի փո փո խու թյան հա մար Կո մի  տեն ի րա վա սու էր 

Ար ման Բաղ դա սար յա նից պա հան ջել բազ մաբ նա կա րան շեն քի մյուս սե փա կա նա տե րե րի, 

այդ թվում՝ Ռու բեն Հա կոբ յա նի հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ այդ հա մա ձայ նու թյու նը չներ կա-

յաց նե լու պա րա գա յում « Գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վուն քի գրանց ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյան 43-րդ հոդ վա-

ծին հա մա պա տաս խան պար տա վոր էր մե ր ժել ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն 

հան դի սա ցող հո ղա մա սում Ար ման Բաղ դա սար յա նի բաժ նի փո փո խու թյան պե տա կան 

գրան ցու մը, քա նի որ մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ-

ման նե րում հո ղա մա սի բաժ նի փո փո խու թյու նը գրան ցե լու հա մար վեր ջի նիս ներ կա յաց-

րած փաս տաթղ թե րը չէին կա րող հա մար վել ՀՀ օ րենսդ րու թյան բո լոր, մաս նա վո րա պես՝ 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, « Գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վուն քի գրանց ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյան 21-րդ, 22-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող: 

Մինչ դեռ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սում Ար ման 

Բաղ դա սար յա նի բաժ նի փո փո խու թյու նը Կո մի  տեն գրան ցել է մյուս սե փա կա նա տե րե-

րի հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում՝ խախ տե լով « Գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի՝ ի րա վուն քի գրանց ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյան 43-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, ին չը հան գեց րել է մյուս սե փա-

կա նա տե րե րի, այդ թվում՝ Ռու բեն Հա կոբ յա նի ի րա վունք նե րի խախտ ման:

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյանն առ այն, որ 

Ռու բեն Հա կոբ յանն իր հայ ցով պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել մի այն ձեղ նա հար կի 

նկատ մամբ 14.06.2011 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան 

գրան ցու մը և չի պա հան ջել ան վա վեր ճա նա չել հո ղա մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նման 

պատ ճա ռա բա նու թյունն ան հիմն  է, քա նի որ հայց վորն ըստ էու թյան պա հան ջել է ան վա-

վեր ճա նա չել գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման՝ թիվ 01-006-4-30 

մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը, ինչն ար ձա նագ րել 

է նաև հայ ցա պա հան ջում, իսկ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման 

թիվ 01-006-4-30 մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ կա տար ված պե տա կան գրան ցումն  իր 

մե ջ նե րա ռում է ոչ մի այն ձեղ նա հար կի, այլ նաև հո ղա մա սի նկատ մամբ Ար ման Բաղ դա-

սար յա նի ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա-

նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կի բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 

կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու-

նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու 

հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 

ե թե պա տաս խա նող է պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը կամ 

պաշ տո նա տար ան ձը, ա պա դա տա կան ծախ սե րը դրվում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան կամ հա մա պա տաս խան հա մայն քի վրա, ե թե պա տաս խա նո ղի ո րո շու մը, գոր ծո ղու-

թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը դա տա րա նը ճա նա չել է ոչ ի րա վա չափ:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Ռու բեն Հա կոբ յա նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար 

վճա րել է 20.000 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար-

ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտնում է, որ Ռու բեն Հա կոբ յա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի 

գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա 

է հա տուց ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց:

 Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 17.04.2014 թվա կա նի ո րոշ ման` Եր ևա նի Մոս կովյ  ան 24-րդ շեն քի թիվ 

7 բնա կա րա նի ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման հետ-

ևան քով Եր ևա նի Մոս կովյ  ան թիվ 24 շեն քի հո ղա մա սի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա-

նու թյան մե ջ Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման թիվ 

01-006-4-30 մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ հո ղա մա սի 227/1574 մա սով 14.06.2011 թվա-

կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սով հայ-

ցը մե ր ժե լու մա սը, և  այդ մա սով այն փո փո խել` ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի Մոս կովյ  ան 

24-րդ շեն քի թիվ 7 բնա կա րա նի ձեղ նա հար կի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

գրանց ման հետ ևան քով Եր ևա նի Մոս կովյ  ան թիվ 24 շեն քի հո ղա մա սի ընդ հա նուր բաժ-

նա յին սե փա կա նու թյան մե ջ Ար ման Բաղ դա սար յա նի ան վամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 

գրանց ման թիվ 01-006-4-30 մատ յա նի 000170 հա մա րի տակ հո ղա մա սի 227/1574 մա սով 

14.06.2011 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը:

Ո րո շու մը՝ մն ա ցած մա սով, թող նել ան փո փոխ:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից հօ գուտ Ռու բեն Հա կոբ յա նի բռնա գան ձել 

20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-

քի գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րիբ յան 
 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Ա. Ա ռա քելյ  ան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան),

 նա խա գա հու  թյամբ
 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա-

վի թի հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Տես չու թյան ընդ-

դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մա նուկ Նա զար յա նի (այ սու հետ` Ձեռ նար կա տեր)` 369.364 ՀՀ 

դրա մի  բռնա գանձ ման 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ձեռ նար կա տի րո ջից ՀՀ պե տա կան 

բյու ջե բռնա գան ձել 369.364 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

28.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 28.04.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ձեռ նար կա տի րոջ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 

28.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և հայ ցը մե րժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը:

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

2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.
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1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու  թյան 

վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, «Ե կամ-

տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ, 29-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր: 

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը մի նչև 

Ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 

պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լը պետք է պար զեր` արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա-

վա լում է, թե ոչ, ան հիմն  է:

Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը հար կա յին տես չու-

թյուն չի հանձն վել, հետ ևա բար նրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են մի նչև 01.01.2013 թվա կա-

նը գոր ծող « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

դրույթ նե րը, և նա պար տա վոր էր կա տա րել նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 3-րդ 

պար բե րու թյան պա հան ջը, այն է`սահ ման ված ժամկ  ե տում վճա րել ամ սա կան նվա զա-

գույն սո ցիա լա կան վճա րի 5.000-ա կան ՀՀ դրամն  ե րը: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող-

մի ց 2007 թվա կա նի վեր ջե րին Տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը 

կրել է Ձեռ նար կա տե րը, սա կայն վեր ջինս որ ևէ ա պա ցույց Դա տա րա նին չի ներ կա յաց րել, 

հետ ևա բար այդ փաս տը հաս տատ ված չի կա րող հա մար վել:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 28.10.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս տե րը.

1. Մա նուկ Նա զար յա նը` որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր, պե տա կան գրան ցում է ստա-

ցել 16.10.2006 թվա կա նին և ս տա ցել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման 

թիվ 01 Ա 103234 վկա յա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79).

2. Ձեռ նար կա տե րը 27.10.2006 թվա կա նին հաշ վառ վել է որ պես ա պա հո վա դիր (հա -

տոր 1-ին, գ.թ. 6).

3. Տես չու թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճա րի գծով Մա նուկ Նա զար յա նի պար տա վո րու թյունն առ 24.09.2013 

թվա կա նը կազ մում է 369.364 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5).

4. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի կող մի ց տրված 

տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մա նուկ Նա զար յա նը հաշ վա ռու մի ց հան վել է 31.10.2013 թվա կա-

նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 80):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 

որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-

րը ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան և  ա պա ցուց ման բե ռի հա րա բե րակ ցու-

թյան վե րա բեր յալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան 

ու կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վե րաքն նիչ 
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դա տա րա նի կող մի ց « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ 

հոդ վա ծը խախ տե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր 

ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

1. արդ յո՞ք ա պա հո վա դիր հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու  թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու  թյու  նը հաշ վար կե լու  

հա մար հար կա յին մար մի  նը պար տա վոր է պար զել ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գոր ծու  նեու -

թյու ն ի րա կա նաց նե լու  հան գա ման քը,

2. ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ հաշ վարկ ված պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու  թյան նվա զա գու յն վճար նե րի գծով պար տա վո րու  թյան դի մաց գու  մար բռնա-

գան ձե լու  պա հանջ նե րով վար չա կան դա տա վա րու  թյու  նու մ ո՞վ պետք է կրի ան հատ ձեռ-

նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը հար կա յին մարմն  ին հանձ նե լու  փաս տի 

ա պա ցու ց ման բե ռը: 

Քն նե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր 

այլ  վճա րումն  եր։

« Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն-

վել է՝ 26.12.1997 թվա կա նին, ու ժի մե ջ է մտել՝ 31.12.1997 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է՝ 

01.01.2013 թվա կա նին) 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սո ցիա լա կան վճար ներն 

ա պա հո վա դիր նե րի կող մի ց պար տա դիր կար գով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-

տա կան բյու ջե վճար վող մի  ջոց ներ են։ 

Նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը 

(ձեռ նե րեց նե րը) պար տա վոր են յու րա քանչ յուր ամս վա հա մար վճա րել նվա զա գույն սո-

ցիա լա կան վճար` 5.000 դրամ, մի նչև հա ջորդ ամս վա 15-ը։ 

 Նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` սո ցիա լա կան  վճա րումն  ե րի կա տա-

րու մը սահ ման ված ժամկ  ետ նե րից ու շաց նե լու օր վա նից մի նչև 365-րդ  օ րը ժամկ  ե տանց յու-

րա քանչ յուր օր վա հա մար ա պա հո վադ րից գանձ վում է տույժ` ա պառ քի 0,15 տո կո սի չա փով: 

Նույն օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վա դիր նե րը ձեռ նար կու-

թյուն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում գրանց վե լու օր վա նից մե կ ամս վա ըն-

թաց քում պար տա վոր են գրանց վել և հաշ վառ վել լիա զոր ված մարմն  ում` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի, հիմն  արկ նե րի և  ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե-

տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 15-րդ կե տի հա մա ձայն` ան հատ  

ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան հաշ վա ռու մը`  ֆի զի կա կան ան ձի` որ պես ան հատ ձեռ նար-

կա տի րոջ, ի րա վու նա կու թյան և գոր ծու նա կու թյան ճա նա չումն  է պե տու թյան կող մի ց, ինչ-

պես նաև գրան ցա մատ յա նում ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն նե րի 

փո փո խու թյուն նե րի ճա նա չու մը պե տու թյան կող մի ց:

Ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու մի ց հա նե լու դեպ քում այդ մա սին, հա մա ձայն 

«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ-

նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի, հիմն  արկ նե րի և  ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան 

հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի, նշում է ար վում պե տա կան հաշ վառ ման 

գրան ցա մատ յա նում:

 Վե րը շա րադր ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պե տու թյու նը 

ճա նա չում է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վու նա կու թյունն ու գոր ծու նա կու թյու նը վեր-
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ջի նիս ձեռ նար կու թյուն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում հաշ վառ ման պա հից 

մի նչև նրա հաշ վա ռու մի ց հա նե լու մա սին պե տա կան   հաշ վառ ման գրան ցա մատ յա նում 

հա մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րե լու պա հը, ուս տի լիա զոր ված մարմն  ում Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով գրանց վե լու և հաշ վառ վե լու 

փաս տով ան հատ ձեռ նար կա տե րը` որ պես ա պա հո վա դիր, կրում է օ րեն քով սահ ման ված 

պար տա դիր վճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն: Այ սինքն` ձեռ նար կու թյուն նե րի 

պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում հաշ վառ ման և լիա զոր ված մարմն  ում գրանց վե լու 

պա հից սկսած մի նչև հաշ վա ռու մի ց հա նե լու պահն ան հատ ձեռ նար կա տե րը հան դի սա-

նում է ա պա հո վա դիր և պար տա վոր է կա տա րել ա պա հո վադ րի հա մար օ րեն քով սահ-

ման ված բո լոր, այդ թվում նաև պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար վճա րե-

լու պար տա կա նու թյու նը:

Ա պա հո վա դիր հան դի սա նա լու ժա մա նա կա հատ վա ծում պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար վճա րե լու պար տա կա նու թյուն չկրե լու մի ակ պայ ման օ րենսդ րի 

կող մի ց սահ ման վել է « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի մի նչև 25.07.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե-

տի 4-րդ պար բե րու թյամբ (ու ժը կորց րել է 19.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 25.07.2012 

թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-152-Ն օ րեն քով), ո րի հա մա ձայն` պե տա կան գրանց-

ման վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր լիա զոր ված մարմն  ին հանձ նած և  այդ ժա մա նա կա-

հատ վա ծում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն չի րա կա նաց րած ան հատ ձեռ նար կա-

տե րը (ձեռ նե րե ցը) նույն պար բե րու թյամբ սահ ման ված չա փով նվա զա գույն սո ցիա լա կան 

վճար ներ չի կա տա րում` վկա յա կա նը հանձ նե լուն հա ջոր դող ամս վա նից մի նչև վկա յա կա-

նը հետ ստա նա լու ա մի սն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա դիր 

սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու հա մար 

Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը կա րող է նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ մի այն 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նին վե-

րա բե րող մա սով, այն էլ այն դեպ քում, երբ վեր ջինս պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը 

ժա մա նա կա վոր հանձ նել է լիա զոր ված մարմն  ին, իսկ 25.07.2012 թվա կա նին հա ջոր դող 

ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով 

պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա-

կա նաց նե լու հան գա ման քի պարզ ման անհ րա ժեշ տու թյունն ընդ հան րա պես բա ցա կա յում 

է, քա նի որ պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում Ձեռ նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու մի ց հա-

նե լու վե րա բեր յալ գրառ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծում է ա պա հո վադ րի 

կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու կան խա վար կա ծը, ո րի պա րա գա յում վեր ջինս 

պար տա վոր է պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով կա տա րել իր 

պար տա կա նու թյուն նե րը:

«Ե կամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 

01.01.2013 թվա կա նից « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» թիվ 

ՀՕ-179 ՀՀ օ րեն քը ճա նաչ վել է ու ժը կորց րած: Նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն` 2013 թվա կա նի ըն թաց քում կամ մի նչ այդ ա ռա ջա ցած ե կամ տա հար կի կամ պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րը 01.01.2013 

թվա կա նից հե տո դա դա րած չեն հա մար վում, և դ րանք են թա կա են կա տար ման «Ե կամ-

տա հար կի մա սին» և « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րում:

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Մա նուկ Նա զար յա նը` որ պես ան հատ ձեռ նար-

կա տեր, պե տա կան գրան ցում է ստա ցել 16.10.2006 թվա կա նին և  որ պես ա պա հո վա դիր 

27.10.2006 թվա կա նին հաշ վառ վել է Տես չու թյու նում: ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-

րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մա նուկ Նա զար-

յա նը հաշ վա ռու մի ց հան վել է 31.10.2013 թվա կա նին, ին չը նշա նա կում է, որ Մա նուկ Նա-

զար յա նի` որ պես ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վու նա կու թյու նը և գոր ծու նա կու թյու նը 

ծա գել է 16.10.2006 թվա կա նին և դա դա րել 31.10.2013 թվա կա նին: Գոր ծում առ կա` Տես չու-
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թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-

րու թյան վճա րի գծով Մա նուկ Նա զար յա նի պար տա վո րու թյունն առ 24.09.2013 թվա կա նը 

կազ մում է 369.364 ՀՀ դրամ:

 Դա տա րա նը, գնա հա տե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, հաս տատ ված չի հա-

մա րել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վկա յա կա նը հար կա յին տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու 

փաս տը, մի ա ժա մա նակ հիմն  ա վոր հա մա րե լով սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 

գծով 369.364 ՀՀ դրա մի  չա փով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու-

նը, 28.10.2014 թվա կա նի վճռով Տես չու թյան հայ ցը բա վա րա րել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, որ պես Ձեռ նար կա տի րոջ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե-

լու և Դա տա րա նի 28.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու հիմն  ա վո րում, նշել է, որ «վար-

չա կան մար մի  նը մի նչև Ա/Ձ Մա նուկ Նա զար յա նի նկատ մամբ պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լը, պետք է պար զեր՝ 

արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա վա լում է, թե ոչ»։

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան 

վճար նե րի գծով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ կազմ ված է ամ-

սա կան նվա զա գույն գու մար նե րից, ո րոնք Տես չու թյան կող մի ց հաշ վարկ վել են, քա նի որ 

նշված վճար նե րի գծով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյուն չու նե նա լը հաս տա տող որ-

ևէ ի րա վա կան հիմք առ կա չի ե ղել այն պատ ճա ռով, որ Ձեռ նար կա տե րը, հաշ վառ ված 

լի նե լով պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում, հան դի սա ցել է ա պա հո վա դիր և պար տա-

վոր է ե ղել վճա րել պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար ներ: Ընդ ո րում, 

ե թե 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա բե րող մա սով պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու 

հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հան գա ման քը կա րող էր ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե նալ, այն էլ այն պա րա գա յում, ե թե 

վեր ջինս պե տա կան   գրանց ման վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր հանձ նած լի ներ լիա զոր-

ված մարմն  ին, ա պա 25.07.2012 թվա կա նին հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու 

հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հան գա ման քը, այդ պա հին գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն, ընդ հան րա պես 

նշա նա կու թյուն չէր կա րող ու նե նալ, քա նի որ « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 

վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 4-րդ պար բե րու թյունն այլևս 

ի րա վա կան ուժ չու ներ, իսկ պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում Ձեռ նար կա տի րո ջը 

հաշ վա ռու մի ց հա նե լու վե րա բեր յալ գրառ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծում է 

ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու կան խա-

վար կա ծը, ո րի պա րա գա յում վեր ջինս պար տա վոր էր վճա րել պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար ներ:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ-

րա հան գումն  այն մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը մի նչև Ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ 

պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար-

կե լը պետք է պար զեր՝ արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա վա լում է, թե ոչ, ան հիմն  է:

2) Վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

կող մը պար տա վոր է դա տա րա նին ներ կա յաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու-

թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա-

հանջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան 

մար մի  նը պար տա վոր է նաև ներ կա յաց նել վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը, ինչ պես 

նաև իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց-
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նե րը, ո րոնք հիմն  ա վո րում են հա կա ռակ կող մի  պա հանջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաստ 

մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի 

ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված է, թե կոնկ րետ հայ ցա տե սա կով (վի ճարկ-

ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման, ճա նաչ ման) պայ մա նա վոր ված` ով 

է կրում ա պա ցուց ման բե ռը:

Փաս տո րեն, օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սով սահ մա նել է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ընդ հա նուր կա նոն: Միա ժա մա նակ 

օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, որ-

պես ընդ հա նուր կա նոն, նա խա տե սել է վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի ել քը պայ-

մա նա վո րող որ ևէ փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը՝ սահ մա նե-

լով, որ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ 

փաստ մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս-

տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րենս դի րը սահ մա նել 

է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող տար բեր հայ ցա տե սակ նե րի հի ման վրա 

հա րուց ված գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հա տուկ կա նոն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե րը նշված հա տուկ կա-

նոն նե րը կի րա ռե լի չեն, քա նի որ Տես չու թյան ներ կա յաց րած հայ ցը ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված հայ ցա տե սակ նե րից չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան դա-

տա րա նի վա րույ թում քննվող գոր ծե րով կի րա ռե լի չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման 

հա տուկ կա նոն նե րը, ա պա դա տա րա նը պետք է ղե կա վար վի ա պա ցուց ման պար տա կա-

նու թյան բաշխ ման ընդ հա նուր կա նո նով, հա մա ձայն ո րի՝ կող մե  րը պար տա վոր են դա-

տա րա նին ներ կա յաց նել ի րենց տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած 

այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վո րում են ի րենց պա հանջ նե րը կամ ա ռար կու-

թյուն նե րը, իսկ դրանք չա պա ցու ցե լու դեպ քում կրե լու են բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

Վե րը նշվա ծի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում 

անդ րա դառ նալ ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան և  ա պա ցուց ման բե ռի հա-

րա բե րակ ցու թյա նը:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սով սահ մա նել է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ընդ հա նուր կա նոն, հա մա ձայն ո րի` կող-

մը պար տա վոր է դա տա րա նին ներ կա յաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան 

ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա հանջ նե րը 

կամ ա ռար կու թյուն նե րը։ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը բո լոր դեպ քե րում, 

ան կախ ա պա ցուց ման բե ռը կրե լու կամ չկրե լու հան գա ման քից, ու նի իր տի րա պետ ման 

տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, 

ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ այդ պի սիք ներ կա յաց նե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում 

վար չա կան մար մի  նը պետք է կրի չա պա ցուց ված փաս տով պայ մա նա վոր ված բա ցա սա-

կան ի րա վա կան հետ ևանք ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար-

գա վո րու մի ց ակն հայտ է, որ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու 

պա րա գա յում դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է ոչ թե ա պա ցույց ներ ներ կա յաց-

նե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող, այլ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն 

ու նե ցող և  այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը, հետ ևա բար նշված փաս տը չա-

պա ցու ցե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է դրվեն այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը 

կրող կող մի  վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա-
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ցուց ման բե ռը ող ջամ տո րեն կա րող է կրել մի այն այն կող մը, ում պնդմամբ վի ճե լի փաս-

տը տե ղի է ու նե ցել, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 

նախ ևա ռաջ պար զել, թե դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից որ կողմն  է կրում գոր ծի ել-

քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծը և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տը, 

եզ րա հան գել է, որ սույն գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի, այն է՝ ան հատ ձեռ նար կա-

տի րոջ վկա յա կա նը 2007 թվա կա նի վեր ջին Տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու ա պա ցուց ման 

բե ռը կրում է վար չա կան մար մի  նը, և գտ նե լով, որ տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման քը 

վեր ջի նիս կող մի ց չի ա պա ցուց վում, ին չի հետ ևան քով վի ճե լի է մն ում փաuտի առ կա յու-

թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, դրա բա ցաuա կան հետ ևանք նե րը դրել է Տես չու թյան վրա։ 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշված եզ րա հան գու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված է փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ-

տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին 

առ կա հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյու նը, իսկ 

43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով սահ ման ված է վար չա կան մարմն  ի ա պա ցուց ման 

պար տա կա նու թյու նը, ո րը վեր ջինս կրում է ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը « Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ո լոր տը սահ մա-

նե լիս նույն օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տե սել է, որ « Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում 

դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րով, այդ թվում նաև՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-

վա ծի և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, հետ-

ևա բար դրան ցով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը վար չա կան մարմն  ի կող մի ց 

պահ պան ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու պա րա գա յում ան գամ ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա-

վա կան հետ ևան քը չի կա րող վրա հաս նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լի է մի այն այն 

դեպ քում, երբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը չի 

կա րո ղա նում ա պա ցու ցել իր պա հանջ նե րի կամ ա ռար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված որ-

ևէ փաստ: Այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց 

ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա-

րե լու ուղ ղա կի արդ յունք է:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փաս տա կան հան գա մանք նե-

րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, գոր ծի բո լոր, այդ թվում` 

վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու, ինչ պես նաև 

ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 

ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրե լու վե րա բեր յալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծով և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի «բ» կե տով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 

կի րա ռե լի չեն, հետ ևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված հոդ ված նե րում սահ ման ված պար տա կա նու թյու նը վար չա-
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կան մարմն  ի կող մի ց չկա տա րե լը չի կա րող ա ռա ջաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաստ, 

առն վազն 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար հաշ վարկ ված 

պար տա վո րու թյան մա սով, հան դի սա ցել է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց-

ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց հանձ նած լի նե լու փաս տը, ուս տի դրա ա պա-

ցուց ման բե ռը պետք է կրի այն կող մը, ում պնդմամբ տվյ ալ փաս տը տե ղի է ու նե ցել, 

այ սինքն՝ Ձեռ նար կա տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի 

հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե 

(“ex offi  cio”)։ Դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 

ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րով, մի ջ նոր դու թյուն նե րով, ա ռա ջար կու թյուն նե րով, բա ցատ-

րու թյուն նե րով և  ա ռար կու թյուն նե րով և  իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կում է հա մար ժեք 

մի  ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ 

հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ 

Սույն գոր ծով ա պա հո վե լով վե րը նշված հոդ վա ծի պա հանջ նե րի կա տա րու մը` Դա-

տա րա նը ձեռ նար կել է հնա րա վոր բո լոր մի  ջոց նե րը (կա տա րել է հար ցումն  եր, Ձեռ-

նար կա տի րո ջից պա հան ջել է ներ կա յաց նել « Հայ փոստ» ՓԲԸ-ից տե ղե կանք` հար կա յին 

տես չու թյուն ա ռա քա նի ու ղար կե լու վե րա բեր յալ) ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան 

գրանց ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց 2007 թվա կա նի վեր ջե րին հար կա յին 

տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու փաս տը հաս տա տող ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու ուղ ղու-

թյամբ, սա կայն այդ պի սիք հնա րա վոր չի ե ղել ձեռք բե րել, հետ ևա բար տվյ ալ փաս տի 

չա պա ցուց ված մն ա լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է դրվեին Ձեռ նար կա տի րոջ` 

որ պես այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մի  վրա, որ պի սի ի րա վա չափ հետ ևու-

թյան հան գել է Դա տա րա նը:

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 

ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հետ որ ևէ առն չու թյուն չու նե ցող « Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծը և 43-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի «բ» կե տը, վե րը նշված փաս տի ա պա ցուց ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևան-

քը դրել է Տես չու թյան վրա և, ա ռանց պատ ճա ռա բա նե լու, թե հատ կա պես ին չու պետք է 

կի րառ վեն հենց այդ նոր մե  րը, ան հիմն  կեր պով բե կա նել է Դա տա րա նի հիմն  ա վոր դա-

տա կան ակտն ու մե ր ժել Տես չու թյան հայ ցը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմն  ա վոր է բո ղոք բե րած 

ան ձի այն փաս տար կը, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ 

կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր է, հետ ևա բար 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 
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տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու-

թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար 

նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5.  Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի  պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը  և   եզ րա հան գումն  ե րը  դա-

տա կան  ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ-

պի սիք ի րենց նպա տա կին չեն ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, 

ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով Տես չու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել 

է 11.081 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա-

կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-

թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում 

է, որ Տես չու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման 

Մա նուկ Նա զար յա նի կող մի ց: Միա ժա մա նակ Մա նուկ Նա զար յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 11.081 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի 

հա մար սահ ման ված և ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

 Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

  1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

28.10.2014 թվա կա նի վճռին:

2. Մա նուկ Նա զար յա նից հօ գուտ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի 

հար կա յին տես չու թյան բռնա գան ձել 11.081 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա-

խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 Մա նուկ Նա զար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 11.081 ՀՀ դրամ` որ պես վե-

րաքն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7703/05/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/7703/05/13

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քելյ  ան

 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Գ. Ղա րիբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Եր ևան հա մայն քի, ի դեմս` Եր ևան քա ղա քի 

Ա րաբ կիր վար չա կան շրջա նի (այ սու հետ` Վար չա կան շրջան) ղե կա վա րի վճռա բեկ բո ղո-

քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Եր-

ևան հա մայն քի, ի դեմս` Վար չա կան շրջա նի հայ ցի ընդ դեմ Ա վե տիս Ա փի յա նի` գու մա րի 

բռնա գանձ ման 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` Եր ևան հա մայն քը, ի դեմս` Վար չա կան շրջա նի պա հան ջել է 

Ա վե տիս Ա փի յա նից բռնա գան ձել 544.904 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Բաղ դա սար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

19.02.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 26.06.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ա վե տիս Ա փի յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 

19.02.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը մե րժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Եր ևան հա մայն քը, ի դեմս` Վար չա կան 

շրջա նի ղե կա վա րի:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ա վե տիս Ա փի յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է << Գու յ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 25-րդ և 27-րդ 

հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ մե  քե նան Եր ևան քա ղա քի 

Է րե բու նի վար չա կան շրջա նում նախ կին սե փա կա նա տեր Է դիկ Չի չո յա նի կող մի ց գրանց-

վել է 25.04.2012 թվա կա նին, դրա նից հե տո մե  քե նան գնած սե փա կա նա տե րե րը հար կա-

յին պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րել են ի րենց ա նու նով հաշ վառ ման օր վա նից, իսկ 

մի նչև 25.04.2012 թվա կա նը մե  քե նան հաշ վառ ված է ե ղել Վար չա կան շրջա նում և դ րա-

նից ա ռաջ ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար հաշ վարկ կա տար վել է Վար չա կան շրջա-

նի կող մի ց: Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի կող մի ց հաշ վարկ ված 58.125 

ՀՀ դրա մի  հաշ վար կը կա տար վել է 25.04.2012 թվա կա նից հե տո: Իսկ ինչ վե րա բե րում է 

Ա վե տիս Ա փի յա նին Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի կող մի ց ներ կա յաց ված 

139.500 ՀՀ դրամ գույ քա հար կի հի շեց մա նը, ա պա այն վե րա բե րել է 2013 թվա կա նի հար-

կա յին պար տա վո րու թյուն նե րին և վ ճար վել է 04.12.2013 թվա կա նին, այ սինքն` հայ ցագ-

նում նե րառ ված չէ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Ան հաս կա նա լի է, թե ինչ փաս տաթղ թե րի հի ման վրա է Եր ևա նի Ա վան վար չա կան 

շրջա նում հաշ վառ վել <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> հաշ վառ ման պետ հա-

մա րա նի շե րով ավ տո մե  քե նան, ինչ պես է այն Վար չա կան շրջա նում ա ռանց նախ կին սե-

փա կա նա տեր Է դիկ Չի չո յա նի կող մի ց 2009-2011 թվա կան նե րի հա մար գույ քա յին պար-

տա վո րու թյու նը կա տա րե լու 2012 թվա կա նի ապ րիլ ամ սին ան վա նա փոխ վել և գ րանց վել 

Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նի ան վամբ, երբ Վար չա կան շրջա նում <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ>> 

մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> պետ հա մա րա նիշ նե րով ավ տո մե  քե նա յի հա մար գույ քա հար կի 

գծով ա ռա ջա ցած 554.904 ՀՀ դրամ պար տա վո րու թյու նը մար ված չի ե ղել Է դիկ Չի չո յա նի 

կող մի ց շուրջ ե րեք տա րի: Պարզ չէ, թե ինչ հան գա մանք նե րում է Եր ևա նի Ա վան վար-

չա կան շրջա նի կող մի ց 2012 թվա կա նին Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նին տրվել զրո յա կան 

տե ղե կանք, որն Ա վե տիս Ա փի յա նը ներ կա յաց րել է Եր ևա նի Է րե բու նի վար չա կան շրջան` 

ավ տո մե  քե նան իր ան վամբ գրան ցե լու հա մար: Ա վե տիս Ա փի յա նը չի կրում Վար չա կան 

շրջա նում Է դիկ Չի չո յա նի ու նե ցած և չ կա տար ված գույ քա յին պար տա վո րու թյու նե րը կա-

տա րե լու պար տա վո րու թյուն: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի 

ո րո շու մը հիմն  ա վոր է, կա յաց վել է գոր ծող օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին հա մա պա-

տաս խան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) 05.10.2009 թվա կա նին Կատ յա Մկրտչ յա նի` որ պես << Վա ճա ռող>>-ի, և Է դիկ Չի չո-

յա նի` որ պես <<Գ նորդ>>-ի, մի ջև կնքված ավ տո մե  քե նա յի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի 

հա մա ձայն` 2002 թվա կա նի ար տադ րու թյան <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> 

գրանց ման պետ հա մա րա նի շով <<SALLMAMA42A104409>> նույ նա կա նաց ման հա մա րով 

ավ տո մե  քե նան վա ճառ վել է Է դիկ Չի չո յա նին (գ.թ. 8):

2) 25.04.2012 թվա կա նին Է դիկ Չի չո յա նի` որ պես << Վա ճա ռող>>-ի, և Լ յուդ մի  լա Համ-

բար ձում յա նի` որ պես <<Գ նորդ>>-ի, մի ջև կնքված տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ա ռու վա-

ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 2002 թվա կա նի թո ղարկ ման <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ 4.4 L V8>> 

մակ նի շի <<SALLMAMA42A104409>> նույ նա կա նաց ման հա մա րով ավ տո մե  քե նան վա ճառ-

վել է Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նին (գ.թ. 22-24):
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3) 21.07.2012 թվա կա նին Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նի` որ պես << Վա ճա ռող>>-ի, և 

Ա վե տիս Ա փի յա նի` որ պես <<Գ նորդ>>-ի, մի ջև կնքված տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ա ռու-

վա ճառ քի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` 2002 թվա կա նի թո ղարկ ման <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ 4.4 

L V8>> մակ նի շի <<SALLMAMA42A104409>> նույ նա կա նաց ման հա մա րով ավ տո մե  քե նան 

վա ճառ վել է Ա վե տիս Ա փի յա նին (գ.թ. 19-21):

4) Վար չա կան շրջա նի 18.05.2013 թվա կա նի թիվ 184422259757111123 տե ղե կան քի 

հա մա ձայն` Կատ յա Մկրտչ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող <<ՌԵՆՋ 

ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> պետ հա մա րա նի շով փո խադ րա մի  ջո ցի` գույ քա հար կի 

գծով 2009-2012 թվա կան նե րի հա մար հաշ վարկ ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը 

կազ մում են 544.904 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ քը` 325.500 ՀՀ դրամ, տույ ժը` 219.404 ՀՀ դրամ 

(գ.թ. 6):

5) ՀՀ ոս տի կա նու թյան << Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն>> ծա ռա յու թյան Եր-

ևա նի հաշ վառ ման-քննա կան բաժ նի 09.10.2013 թվա կա նի թիվ 17/3-22266 գրու թյամբ 

Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րին հայտն վել է, որ <<(...) հա մա ձայն ՃՈ է լեկտ րո նա յին ռե-

գիստ րի տվյ ալ նե րի` <<RANGE ROVER>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> հա մա րա նի շի ավ տո մո-

բի լը 19.06.2007 թվա կա նին հաշ վառ վել է քա ղա քա ցի Կատ յա Մկրտչ յա նի ան վամբ, իսկ 

25.04.2012 թվա կա նին հաշ վա ռու մի ց հան վել է` օ տար ման նպա տա կով: Վե րոնշ յալ ավ-

տո մո բի լը 21.07.2012 թվա կա նից մի նչև օրս հաշ վառ ված է քա ղա քա ցի Ա վե տիս Ա փի յա նի 

ան վամբ, և հատ կաց վել են <<01 VV 033>> հաշ վառ ման հա մա րա նիշ նե րը (...)>> (գ.թ. 29):

6) Գույ քա յին հար կի հաշ վար կի ե լա կե տա յին տվյ ալ նե րի հա մա ձայն` որ պես Ա վե տիս 

Ա փի յա նի` թիվ 187000082558 կո դով <<RANGE ROVER 4.4L V8>> մակ նի շի ավ տո մե  քե նա-

յի գույ քա հարկ վճար վել է 23.07.2012 թվա կա նին` 49.181 ՀՀ դրամ, 04.12.2013 թվա կա նին` 

139.500 ՀՀ դրամ և 628 ՀՀ դրամ (գ.թ. 40):

7) Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 02.10.2013 թվա կա նի թիվ 25/01-7/4889 գրու թյամբ 

հայտն վել է Դա տա րա նին, որ Է դիկ Չի չո յա նը տե ղե կաց վել է քննվող վար չա կան գոր-

ծի մա սին, ներ կա յա ցել Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի աշ խա տա կազմ և հայտ նել, որ 

փո խադ րա մի  ջո ցը 25.04.2012 թվա կա նին օ տա րել է Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նին, իսկ 

վեր ջինս էլ 21.07.2012 թվա կա նին այն օ տա րել է Ա վե տիս Ա փի յա նին: Նշ վա ծը հաշ վի առ-

նե լով` Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րը խնդրել է Դա տա րա նին ոչ պատ շաճ պա տաս խա-

նո ղին փո խա րի նել պատ շաճ պա տաս խա նո ղով` Ա վե տիս Ա փի յա նով (գ.թ. 18):

8) Դա տա րա նի 20.11.2013 թվա կա նի ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ ոչ պատ շաճ պա-

տաս խա նո ղին փո խա րի նե լու մա սին Վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի մի ջ նոր դու թյու նը 

բա վա րար վել է, և Է դիկ Չի չո յա նը փո խա րին վել է պատ շաճ պա տաս խա նո ղով` Ա վե տիս 

Ա փի յա նով (հիմք` 20.11.2013 թվա կա նի դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, գ.թ. 

31):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ֆի զի կա-

կան ան ձանց պատ կա նող հարկ վող օբ յեկ տը, մաս նա վո րա պես` փո խադ րա մի  ջո ցը, օ տա-

րե լու դեպ քում օ տար ման օր վա դրու թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված 

հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի մար ման պար տա կա նու թյու նը կրող պատ շաճ սուբ-

յեկ տի վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա-

կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու  թյան ա ռա ջաց ման պա հին գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման հա-

մա տեքս տու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ֆի զի կա կան 
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ան ձանց պատ կա նող փո խադ րա մի  ջոցն օ տա րե լու  դեպ քու մ նոր սե փա կա նա տի րոջն են 

անց նու մ օ տար ման օր վա դրու  թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա-

յին պար տա վո րու  թյու ն նե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր 

այլ վճա րումն  եր:

<< Հար կե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 12-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում սահ ման ված հար կա տե սակ է տե ղա կան հարկ հան դի սա ցող գույ քա հար կը:

<< Հար կե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա ձայն` 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի կող մի ց 

վե րահսկ վող ե կա մուտ ներ են հա մար վում տե ղա կան հար կե րի, դրանց նկատ մամբ օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով հաշ վարկ վող տույ ժե րի և տու գանք նե րի ամ բող ջու թյու նը, 

ո րոնց հաշ վա ռու մը, վճա րումն  ե րի ըն դու նու մը (այդ թվում` ժամկ  ե տանց պար տա վո րու-

թյուն նե րի հա վա քագ րու մը) և վ ճար ման նկատ մամբ հսկո ղու թյունն օ րեն քով վե րա պահ-

ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ին:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե րու թյան հա մա ձայն` 

գույ քա հար կը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով նույն օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում նշված ան-

ձանց պատ կա նող հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող գույ քի հա մար նույն օ րեն քով սահ ման-

ված կար գով և չա փով հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հարկ է, ո րը 

կախ ված չէ հարկ վճա րող նե րի տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե րից:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գույ քա-

հարկ վճա րող են հա մար վում (...) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը, (...) 

ո րոնց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում պատ կա նում է նույն օ րեն քի 4-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող գույ քը (...):

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` նույն օ րեն քի ի մաս տով գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկտ է հա մար վում ավ տո մո բի-

լա յին տրանս պոր տի մի  ջո ցը:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` գույ քա-

հար կով հարկ ման բա զա է հա մար վում հարկ վող oբյեկ տի ար ժե քա յին կամ ֆի զի կա կան 

մե  ծու թյու նը կամ այն բնու թագ րի չը, ո րի հի ման վրա նույն oրեն քով uահ ման ված դրույ-

քա չա փե րով և կար գով հաշ վարկ վում է գույ քա հար կի գու մա րը, ընդ ո րում` փո խադ րա-

մի  ջոց նե րի հարկ ման բա զա է հա մար վում հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող փո խադ րա մի  ջո-

ցի քա շող շար ժի չի հզո րու թյու նը (ձիաուժ կամ կի լո վատ): Փո խադ րա մի  ջո ցի վրա մե  կից 

ա վե լի քա շող շար ժիչ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում գույ քա հար կով հարկ ման բա զա է հա-

մար վում բո լոր քա շող շար ժիչ նե րի գու մա րա յին հզո րու թյու նը:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գույ-

քա հար կի գծով պար տա վո րու թյունն ա ռա ջա նում է գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկ տի 

կամ դրա մի  մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման ամս վան հա ջոր-

դող ամս վա 1-ից: Գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է գույ քա հար կով 

հարկ վող օբ յեկ տի կամ դրա մի  մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րե-

լու ամս վան հա ջոր դող ամս վա 1-ից:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-

ծող խմբագ րու թյամբ 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` ֆի զի կա կան ան-

ձանց պատ կա նող հարկ վող օբ յեկ տը կամ դրա մի  մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա-

կա նա տի րոջն են անց նում օ տար ման օր վա դրու թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար 

չմար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը (<< Գու յ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի` ներ-

կա յու մս գոր ծող խմբագ րու  թյամբ 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տու մ փո խադ րա մի -

ջոց նե րի մա սով բա ցա ռու  թյու ն սահ մա նող դրու յթն ըն դու ն վել է 06.12.2013 թվա կա նին, 

ու  ժի մե ջ է մտել 23.12.2013 թվա կա նին):

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ֆի զի կա-

կան ան ձանց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջան է հա մար վում oրա ցու-



465

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ցա յին տա րին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` հիմք ըն դու նե լով ան շարժ գույ քի 

կա դաuտր վա րող մարմն  ի կող մի ց շի նու թյուն նե րի հաշ վառ ման և գ նա հատ ման, ինչ պեu 

նաև փո խադ րա մի  ջոց նե րի գծով հաշ վա ռում (գրան ցում) վա րող հա մա պա տաuխան լիա-

զոր մար մի ն նե րի կող մի ց փո խադ րա մի  ջոց նե րի վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված տե ղե կու-

թյուն նե րը` հաշ վա ռող մար մի ն նե րը հաշ վար կում են ֆի զի կա կան ան ձանց շի նու թյուն-

նե րի հե տա գա ե րեք տա րի նե րի և փո խադ րա մի  ջոց նե րի ըն թա ցիկ տար վա գույ քա հար կի 

գու մար նե րը:

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ֆի զի-

կա կան ան ձինք գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման-

ված կար գով հա մա պա տաս խան բյու ջե են վճա րում մի նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ-

բե րի 1-ը նե րառ յալ, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված դեպ քի:

<<Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 108-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ա վա գա նու ընտ րու թյուն նե րից հե տո Եր ևա նի թա ղա-

յին հա մայնք նե րը հա մար վում են վե րա կազ մա կերպ ված` որ պես Եր ևան հա մայնք: Նույն 

օ րեն քի 110-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ա վա գա նու ընտ րու թյուն նե րից հե տո այդ 

պա հին Եր ևա նի թա ղա յին հա մայնք նե րի սե փա կա նու թյուն հա մար վող գույ քը սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քով փո խանց վում է Եր ևա նին: Եր ևա նը հա մար վում է Եր ևան քա ղա քի 

թա ղա յին հա մայնք նե րի ի րա վա հա ջորդ: Նույն օ րեն քի 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ և 

5-րդ կե տե րի հա մա ձայն` քա ղա քա պե տը ֆի նանս նե րի բնա գա վա ռում օ րեն քով սահ ման-

ված կար գով կազ մա կեր պում է գույ քա հար կի ու հո ղի հար կի գան ձու մը և վե րահս կու մը, 

ինչ պես նաև հար կե րը և  օ րեն քով սահ ման ված վճա րումն  ե րը չվճա րող ան ձանց նկատ-

մամբ, օ րեն քով սահ ման ված կար գով կի րա ռում է հա մա պա տաս խան մի  ջոց ներ, որ պես 

պար տա դիր լիա զո րու թյուն:

Ղե կա վար վե լով <<Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ին քա կա ռա վար ման մա սին>> ՀՀ 

օ րեն քի 52-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով և 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տով` 06.07.2009 

թվա կա նին Եր ևան քա ղա քի ա վա գա նին կա յաց րել է թիվ 10-Ա ո րո շու մը, ըստ ո րի` 2009 

թվա կա նի մն ա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար Եր ևան քա ղա քում գույ քա հար կի, հո ղի 

հար կի և հո ղի վար ձավ ճար նե րի օ րեն քով սահ ման ված կար գով գանձ ման կազ մա կերպ-

ման և  ի րա կա նաց ման լիա զո րու թյուն նե րը պատ վի րակ վել է Եր ևա նի վար չա կան շրջան-

նե րի ղե կա վար նե րին, իսկ վեր ջին նե րիս պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն նե րի կա տար-

ման վե րահս կումն  ի րա կա նաց նում է Եր ևա նի քա ղա քա պե տը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է այն 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ հար կեր, տուր քեր մու ծե լու և  այլ պար տա դիր վճա րում-

ներ կա տա րե լու սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու թյու նը կրում է հա մընդ հա նուր բնույթ, 

այն տա րած վում է բո լոր ան ձանց վրա: Սահ մա նադ րի կող մի ց նա խա տես ված այս պար-

տա կա նու թյան մե ջ ար տա հայտ ված են հա սա րա կու թյան հան րա յին շա հե րը: ՀՀ Սահ մա-

նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված <<յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է>> ձևա-

կեր պու մի ց ակն հայտ է, որ հար կե րը, տուր քե րը և  այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րը կրում 

են հա մա պար տա դիր բնույթ: Հա մա պար տա դի րու թյու նը, որ պես ան վե րա պա հո րեն կա-

տար ման են թա կա պա հանջ, տա րած վում է բո լոր վճա րող նե րի վրա: Գործ նա կա նում հա-

մա պար տա դի րու թյան պա հան ջը կյ ան քի է կոչ վում սե փա կա նա տի րոջ գույ քի մի  մա սի` 

հար կի կամ այլ պար տա դիր վճա րումն  ե րի ձևա չա փով, պե տու թյան օգ տին փո խան ցե լու 

մի  ջո ցով: Հա մա պար տա դի րու թյան պա հանջն ար տա հայտ վում է նաև նրա նում, որ կա-

մա վոր մու ծումն  եր չկա տա րե լու դեպ քում դրանք պե տու թյան կող մի ց հար կադ րա բար են 

գանձ վում (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ-

դեմ Լի լիթ Բա բա սի ևա յի թիվ ՎԴ/7537/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, իսկ կոնկ րետ հար կա տե սակ-

նե րը սահ մա նում է օ րենս դի րը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րեն քով սահ ման-

ված հար կա տե սակ է գույ քա հար կը, ո րը կախ ված չէ հարկ վճա րող նե րի տնտե սա կան 
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գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե րից, այլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և  օ տա րերկր յա 

պե տու թյուն նե րում ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րին, մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պու-

թյուն նե րին և դ րանց կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս ստեղծ ված կազ-

մա կեր պու թյուն նե րին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին, օ տա րերկր յա 

քա ղա քա ցի նե րին, ինչ պես նաև քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող գույ քի հա մար օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով և չա փով հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հարկ է: 

Օ րենս դի րը գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկտ նե րը սահ մա նե լիս նշել է, որ գույ քա հար կով 

հարկ վող օբ յեկտ է հան դի սա նում նաև ավ տո մո բի լա յին տրանս պոր տի մի  ջո ցը, իսկ փո-

խադ րա մի  ջոց նե րի հարկ ման բա զա է հա մար վում հարկ վող օբ յեկտ հա մար վող փո խադ-

րա մի  ջո ցի քա շող շար ժի չի հզո րու թյու նը (ձիաուժ կամ կի լո վատ), մի ա ժա մա նակ փո խադ-

րա մի  ջո ցի վրա մե  կից ա վե լի քա շող շար ժիչ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում գույ քա հար կով 

հարկ ման բա զա է հա մար վում բո լոր քա շող շար ժիչ նե րի գու մա րա յին հզո րու թյու նը:

Օ րենս դի րը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար որ պես գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա-

կաշր ջան սահ մա նել է oրա ցու ցա յին տա րին` մի ա ժա մա նակ ամ րագ րե լով, որ ֆի զի կա-

կան ան ձինք գույ քա հար կի տա րե կան գու մարն օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա մա-

պա տաս խան բյու ջե են վճա րում մի նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1-ը նե րառ յալ: 

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քում օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ գույ քա հար կի գծով 

պար տա վո րու թյունն ա ռա ջա նում է գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկ տի կամ դրա մի  մա սի 

նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման ամս վան հա ջոր դող ամս վա 1-ից, գույ-

քա հար կի գծով պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է գույ քա հար կով հարկ վող օբ յեկ տի կամ 

դրա մի  մա սի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րե լու ամս վան հա ջոր դող 

ամս վա 1-ից: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր-

ծող ի րա վա կար գա վոր մամբ սահ մա նել էր, որ ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող հարկ-

վող օբ յեկ տը կամ դրա մի  մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են անց նում 

օ տար ման օր վա դրու թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար-

տա վո րու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում օ րենս դի րը, գույ քա հար-

կի վճար ման պար տա վո րու թյան ա ռա ջաց ման և դա դա րեց ման կար գը նա խա տե սե լիս 

սահ մա նե լով, որ ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող հարկ վող օբ յեկ տը կամ դրա մի  

մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են անց նում օ տար ման օր վա դրու-

թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, 

վե րը նշված ընդ հա նուր կա նո նից փո խադ րա մի  ջոց նե րի մա սով նա խա տե սել է բա ցա ռու-

թյուն: Մինչ դեռ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ի րա վա կար գա վոր մամբ 

հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը, այդ թվում նաև` 

փո խադ րա մի  ջոց նե րի մա սով, ա ռանց որ ևէ բա ցա ռու թյան են թա կա էին փո խանց ման նոր 

սե փա կա նա տի րո ջը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-

տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վե րա բե րե լի է այն ա պա ցույ ցը, որն ա վե լի կամ պա կաս հա վա նա կան է դարձ նում վե ճը 

լու ծե լու հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ ևէ փաս տի գո յու թյու նը, քան այն կլի-

ներ ա ռանց այդ ա պա ցույ ցի: Ոչ վե րա բե րե լի ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի է:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-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  օբ յեկ տիվ հե տա-

զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս գնա-
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հա տում է ա պա ցույց նե րը, ո րո շում է, թե գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող որ հան-

գա մանք ներն են պարզ վել, և  ո րոնք չեն պարզ վել, ո րո շում է տվյ ալ գոր ծով կի րառ ման 

են թա կա օ րենք նե րը և  այլ ի րա վա կան ակ տե րը, ինչ պես նաև այն ի րա վա կան ակ տե րը, 

ո րոնք պետք է կի րառ վեին տվյ ալ գոր ծով, սա կայն օ րեն քին հա կա սե լու պատ ճա ռով կի-

րառ ման են թա կա չեն, ո րո շում է հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ այն մե ր-

ժե լու հար ցը:

Նշ ված նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ ման հա մար 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ-

ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով: Ընդ ո րում, փաս տի հաս տատ ված լի նե լու հար ցը դա տա-

րա նը պար զում է գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ 

հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ, ինչ պես նաև պար զում է այս կամ այն 

ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան հար ցը և մի այն նշված պա հանջ նե-

րի պահ պան ման արդ յուն քում է ո րո շում հայ ցը լրիվ կամ մաս նա կի բա վա րա րե լու կամ 

մե ր ժե լու հար ցը:

Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գործն ի սկզբա նե հա-

րուց վել է Եր ևան հա մայն քի կող մի ց (ի դեմս` Վար չա կան շրջա նի) ներ կա յաց ված հայ-

ցա դի մու մի  հի ման վրա ընդ դեմ Է դիկ Չի չո յա նի, իսկ հե տա գա յում պար զե լով, որ վեր-

ջինս փո խադ րա մի  ջոցն օ տա րել է, և  այժմ նոր սե փա կա նա տեր է հան դի սա նում Ա վե տիս 

Ա փի յա նը, ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող Է դիկ Չի չո յա նը փո խա րին վել է պատ շաճ պա-

տաս խա նող Ա վե տիս Ա փի յա նով` հաշ վի առ նե լով << Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի` 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի 

ի րա վա կար գա վո րու մը:

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լիս պատ ճա ռա բա նել է, որ Վար չա կան 

շրջա նը հայ ցա դի մու մը դա տա րան է ներ կա յաց րել 29.08.2013 թվա կա նին, ո րով պա հանջ-

վել է բռնա գան ձել Վար չա կան շրջա նում հաշ վե տու տա րի նե րի հա մար հաշ վարկ ված և 

չվ ճար ված պար տա վո րու թյու նը: Դ րա արդ յուն քում Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա-

րել այն հան գա ման քը, որ << Ռենջ Ռո վեր>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> պետ հա մա րա նի շի 

ավ տո մե  քե նա յի հա մար Եր ևան հա մայն քի բյու ջե վճար ման են թա կա գույ քա հար կի գծով 

գու մա րը կազ մում է 544.904 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառք` 325.500 ՀՀ դրամ, տույժ` 219.404 ՀՀ 

դրամ, ո րը պա տաս խա նո ղը չի վճա րել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, բա վա րա րե լով Ա վե տիս Ա փի յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը, 

բե կա նել է Դա տա րա նի 19.02.2014 թվա կա նի վճի ռը և մե ր ժել Վար չա կան շրջա նի հայ-

ցը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ <<Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի 

աշ խա տա կազ մի  ե կա մուտ նե րի հաշ վառ ման և հա վա քագր ման բաժ նի կող մի ց տրված 

տե ղե կան քի հա մա ձայն` նշված ավ տո մե  քե նա յի հա մար 2012 թվա կա նի դրու թյամբ հաշ-

վարկ ված է ե ղել ըն դա մե  նը 58.125 ՀՀ դրամ, ո րի դի մաց 23.07.2012 թվա կա նին կա տար-

վել է 49.181 ՀՀ դրամ վճա րում: Ընդ ո րում, նախ կին սե փա կա նա տի րոջ հար կա յին պար-

տա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև <<գնոր դին ան ցած գու մար>> բա ժին նե րում որ ևէ նշում չկա 

նախ կին սե փա կա նա տի րոջ ու նե ցած, այ սինքն` չմար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն-

նե րի վե րա բեր յալ>>:

Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս տել է, որ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց չեն ներ-

կա յաց վել հա մա պա տաս խան ա պա ցույց ներ << Ռենջ Ռո վեր>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> 

պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի` Ա վե տիս Ա փի յա նին օ տա րե լու օր վա դրու թյամբ 

(21.07.2012 թվա կան) չմար ված հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա լի նե լու վե րա-

բեր յալ, որ պի սի պա րա գա յում հայ ցա դի մու մը ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց նե լու 

օր վա դրու թյամբ գոր ծող << Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

2-րդ կե տի հիմ քով Ա վե տիս Ա փի յա նին << Ռենջ Ռո վեր>> մակ նի շի ավ տո մե  քե նա յի հա-

մար գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյուն ներ ուղղ վել չեն կա րող:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի փաս տարկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գոր ծում ե ղած 

բո լոր ա պա ցույց նե րը չի գնա հա տել բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման 

վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ: Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` <<ՌԵՆՋ 

ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> գրանց ման պետ հա մա րա նի շով ավ տո մե  քե նան Կատ-

յա Մկրտչ յա նը 05.10.2009 թվա կա նին օ տա րել է Է դիկ Չի չո յա նին, վեր ջինս էլ 25.04.2012 

թվա կա նին նշված ավ տո մե  քե նան օ տա րել է Լ յուդ մի  լա Համ բար ձում յա նին, որն էլ, իր 

հեր թին, 21.07.2012 թվա կա նին այն օ տա րել է Ա վե տիս Ա փի յա նին:

Վար չա կան շրջա նի 18.05.2013 թվա կա նի թիվ 184422259757111123 տե ղե կան քով հաս-

տատ վում է, որ Կատ յա Մկրտչ յա նին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող <<ՌԵՆՋ 

ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> պե տա կան հա մա րա նի շով փո խադ րա մի  ջո ցի (գրանց-

ման ամ սա թիվ` 13.07.2007 թվա կան, օ տար ման ամ սա թիվ` 25.04.2012 թվա կան) գույ քա-

հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը` հաշ վարկ ված 2009-2012 թվա կան նե րի 

հա մար, կազ մում են 544.904 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ քը` 325.500 ՀՀ դրամ, տույ ժը` 219.404 

ՀՀ դրամ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով հաս-

տատ վում է, որ <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 ՏԼ 777>> պե տա կան հա մա րա նի շով 

փո խադ րա մի  ջո ցի ներ կա յիս սե փա կա նա տե րը հան դի սա նում է Ա վե տիս Ա փի յա նը, ո րին 

նշված ավ տո մե  քե նան սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում է 21.07.2012 թվա կա-

նից` տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նագ րի հի ման վրա: Հաս տատ վում 

է նաև, որ Վար չա կան շրջա նում նշված ավ տո մե  քե նա յի հա մար հաշ վե տու տա րի նե րի 

հա մար (նախ քան այն Ա վե տիս Ա փի յա նի սե փա կա նու թյու նը դառ նա լը) ա ռա ջա ցել են 

գույ քա հար կի գծով հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ, ո րոնք չեն մար վել նախ կին սե-

փա կա նա տի րոջ կող մի ց, իսկ ա պառ քը ժա մա նա կին չմա րե լու հետ ևան քով դրա նկատ-

մամբ հաշ վարկ վել են նաև տույ ժեր, ին չի հետ ևան քով <<ՌԵՆՋ ՌՈՎԵՐ>> մակ նի շի <<99 

ՏԼ 777>> պե տա կան հա մա րա նի շով փո խադ րա մի  ջո ցի հա մար գույ քա հար կի գծով չմար-

ված հար կա յին ամ բողջ պար տա վո րու թյու նը կազ մում է 544.904 ՀՀ դրամ, ո րից ա պառ-

քը` 325.500 ՀՀ դրամ, դրա նկատ մամբ հաշ վարկ ված և չվ ճար ված տույ ժե րը` 219.404 ՀՀ 

դրամ, իսկ << Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տում նա խա տես ված ի րա վա-

կան կար գա վոր ման հա մա ձայն` ֆի զի կա կան ան ձանց պատ կա նող հարկ վող օբ յեկ տը 

կամ դրա մի  մասն օ տա րե լու դեպ քում նոր սե փա կա նա տի րոջն են անց նում օ տար ման 

օր վա դրու թյամբ տվյ ալ հարկ վող օբ յեկ տի հա մար չմար ված հար կա յին պար տա վո րու-

թյուն նե րը: 

Սույն ո րոշ մամբ վկա յա կոչ ված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան և սույն գոր ծի 

փաս տե րի հա մադ րու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա-

նը, հայ ցը բա վա րա րե լով և հայ ցի ա ռար կա հան դի սա ցող 544.904 ՀՀ դրամն  Ա վե տիս 

Ա փի յա նից բռնա գան ձե լով, ի րա վա ցիո րեն է եզ րա հան գել, որ <<RANGE ROVER 4.4L V8>> 

մակ նի շի ավ տո մե  քե նան ար դեն իսկ հաշ վառ ված է ե ղել Ա վե տիս Ա փի յա նի ան վամբ, և 

<< Գույ քա հար կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

խմբագ րու թյամբ 8-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի ու ժով նշված ավ տո մե  քե նա յի հա-

մար գույ քա հար կի գծով ա ռա ջա ցած պարտ քը մա րե լու պար տա վո րու թյու նը կրում է ավ-

տո մե  քե նա յի նոր սե փա կա նա տե րը, տվյ ալ դեպ քում` Ա վե տիս Ա փի յա նը, որ պի սի հան գա-

մանքն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման հիմ քում դրված այն պատ ճա-

ռա բա նու թյա նը, որ Ա վե տիս Ա փի յա նի կող մի ց ավ տո մե  քե նան ձեռք բե րե լու դրու թյամբ 

հաշ վարկ ված է ե ղել 58.125 ՀՀ դրամ, ո րի դի մաց 23.07.2012 թվա կա նին կա տար վել է 

49.181 ՀՀ դրամ վճա րում, ինչ պես նաև այն, որ Ա վե տիս Ա փի յա նի կող մի ց 04.12.2013 թվա-

կա նին վճար վել է Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի կող մի ց տրված անթ-

վա կիր հի շեց ման մե ջ նշված գու մա րը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված 

հան գա մանք նե րը չեն կա րող հիմք հան դի սա նալ Դա տա րա նի վճի ռը բե կա նե լու և  այն 

փո փո խե լու` հայ ցը մե ր ժե լու հա մար` նկա տի ու նե նա լով այն, որ Վար չա կան շրջանն իր 
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ներ կա յաց րած հայ ցա պա հան ջով պա հան ջել է Ա վե տիս Ա փի յա նից բռնա գան ձել նախ քան 

ավ տո մե  քե նան վեր ջի նիս սե փա կա նու թյանն անց նելն ա ռա ջա ցած պար տա վո րու թյուն-

նե րը, ո րոնք մար ված չեն ե ղել նախ կին սե փա կա նա տի րոջ կող մի ց: Բա ցի այդ, Վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի կող մի ց մատ նանշ ված վճա րումն  ե րը կա տար վել են <<RANGE ROVER 4.4L 

V8>> մակ նի շի ավ տո մե  քե նա յի` Ա վե տիս Ա փի յա նի սե փա կա նու թյու նը դառ նա լուց հե տո` 

ար դեն իսկ ի կա տա րումն  ձեռք բեր ված տրանս պոր տա յին մի  ջո ցի հա մար հաշ վարկ ված 

գույ քա հար կի գծով պար տա վո րու թյուն նե րի:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ հոդ-

ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-

րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վար չա կան շրջա նը վճռա բեկ բո ղո քի 

հա մար վճա րել է 16.400 ՀՀ դրամ և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, 

այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք 
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բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման 

հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վար չա կան շրջա նի կող մի ց նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Ա վե տիս Ա փի յա նի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 26.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա-

րա նի 19.02.2014 թվա կա նի վճռին:

2. Ա վե տիս Ա փի յա նից հօ գուտ Եր ևան հա մայն քի, ի դեմս` Եր ևան քա ղա քի Ա րաբ կիր 

վար չա կան շրջա նի, բռնա գան ձել 16.400 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա-

խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2224/05/13

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2224/05/13

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բա յան

 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բովյ  ան

 Ա. Սարգս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ
 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Կա րի նա Աբ րամ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Գո-

հար Հով հան նիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 22.10.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա-

խա րա րու թյուն) (ի րա վա նա խորդ` ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-

նե րի կո մի  տե, այ սու հետ` Կո մի  տե) ընդ դեմ Կա րի նա Աբ րամ յա նի` ՀՀ պե տա կան բյու ջե 

1.436.982 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու և պա տաս խա նո ղին ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հանջ-

նե րի մա սին, և  ըստ Կա րի նա Աբ րամ յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի ընդ դեմ Նա խա րա րու թյան, 

Նա խա րա րու թյան «Զ վարթ նոց» մաք սա տան պետ Ս. Սա ֆար յա նի (այ սու հետ` Մաք սա-

տան պետ)` Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի թիվ 63 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե-

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` Կո մի  տեն պա հան ջել է Կա րի նա Աբ րամ յա նից բռնա գան ձել 

1.436.982 ՀՀ դրամ և պար տա վո րեց նել վեր ջի նիս կա տա րե լու ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 

40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Կա րի նա Աբ րամ յա նը պա հան ջել է ան վա-

վեր ճա նա չել Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի թիվ 63 ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

09.12.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է, իսկ հա կընդ դեմ հայ ցը` բա վա րար վել:

Վե րա կազ մա կերպ ման հիմ քով Կո մի  տեն փո խա րին վել է Նա խա րա րու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 22.10.2014 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո-

րեն` Դա տա րա նի 09.12.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և գործն ու ղարկ վել է նոր 

քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կա րի նա Աբ րամ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա-

հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ, 105-րդ և 199-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան քա ղա քա ցի չհան դի սա նա լը որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի սույն գոր ծի լուծ-

ման հա մար, քա նի որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ ման ված ար տո նու թյու նը կապ ված է ոչ թե 

ան ձի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու անձ նա գիր ու նե նա լու, այլ` Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշտա պես բնակ վե լու հետ:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քով սահ ման ված 

կար գով ան ձին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պար տա դիր նա խա-

պայ ման պետք է հան դի սա նա այդ խախտ ման արդ յուն քում պե տա կան բյու ջե ո րո շա կի 

չա փով մաք սա տուր քե րի մուտք չլի նե լու հան գա ման քը: Մինչ դեռ սույն գոր ծով Կա րի նա 

Աբ րամ յա նը, ժա մա նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մշտա կան բնա կու թյան հա-

մար, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն է ներ մու ծել իր անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը, 

ո րոնց հա մար վեր ջինս մաք սա տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն չի կրում: Հետ ևա-

բար Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց ներ մուծ ված ապ րանք նե րը «ժա մա նա կա վոր ներ մու-

ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կեր պե լը կրում է ձևա կան բնույթ, և վեր ջի նիս նկատ մամբ 

1.436.982 ՀՀ դրա մի  չա փով տու գանք չէր կա րող կի րառ վել: Բա ցի այդ, ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծով սահ ման-

ված կա նոն նե րը չեն կա րող կի րա ռե լի լի նել Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ, հա կա ռակ 

պա րա գա յում վեր ջինս, մշտա պես բնակ վե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, պետք 

է ար տա հա նի իր անձ նա կան օգ տա գործ ման կեն ցա ղա յին ի րե րը, ին չը կզրկի նրան Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնակ վե լու հնա րա վո րու թյու նից և կ խախ տի Կա րի նա 

Աբ րամ յա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված իր ա ռող ջու թյա նը և բա րե կե ցու-

թյա նը նպաս տող շրջա կա մի  ջա վայ րում ապ րե լու ի րա վուն քը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով վի ճե լի ի րա վա հա րա բե-

րու թյան շրջա նակ նե րում տու գան քի չա փը կախ ված է ներ մուծ վող ապ րանք նե րի` «ներ-

մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ման արդ յուն քում 

գանձ վող հա մա պա տաս խան մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյու նից: Մինչ դեռ տվյ ալ դեպ-

քում Կա րի նա Աբ րամ յա նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մու ծե լով իր անձ նա կան 

օգ տա գործ ման գույ քը, ա զատ ված է այն «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» 

մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կեր պե լու արդ յուն քում գանձ վող մաք սա տուր քից և մաք սա յին 

վճար նե րից: Հետ ևա բար հնա րա վոր չէ կա տա րել Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ նշա-

նակ ված տու գան քի չա փի հաշ վարկ, ին չը մատ նանշ վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ-

մամբ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 22.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 09.12.2013 

թվա կա նի վճռին:
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2.2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ Կա րի նա Աբ րամ յա-

նի կող մի ց ներ մուծ ված ապ րանք ներն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում չեն հանձն վել 

պա տաս խա նա տու պահ պա նու թյան, չեն վե րաար տա հան վել, ո րի հետ ևան քով խախտ-

վել է ապ րան քի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը` ա ռա ջաց նե լով ի րա վա-

հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյուն: Ն ման պա րա գա յում վճար ման են թա կա 

մաք սա յին վճար նե րի տար բե րու թյուն ա ռա ջա նա լու մա սին խոսք լի նել չի կա րող: Վճ ռա-

բեկ բո ղո քում բարձ րաց ված այն փաս տար կը, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «դ» են թա կե տով ամ րագր-

ված նոր մը չի կա րող կի րա ռե լի հա մար վել մշտա կան բնա կու թյան հա մար Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյուն ժա մա նած ան ձանց նկատ մամբ, ան հիմն  է, քա նի որ ո՛չ ի րա վա հա րա-

բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քով, ո՛չ մաք սա յին հա րա բե-

րու թյուն նե րը կար գա վո րորղ որ ևէ այլ ի րա վա կան ակ տով նման դրույթ ամ րագր ված չէ: 

Վի ճարկ վող ո րո շու մը չի ըն դուն վել որ ևէ օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ-

նա բան ման արդ յուն քում: Նույ նիսկ Դա տա րա նի վճռում առ կա չէ հղում որ ևէ ի րա վա կան 

նոր մի , ո րի խախտ մամբ կամ սխալ կի րառ մամբ ըն դուն վել է նշված ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց Կո մի  տեի «Զ վարթ նոց» մաք սա տա նը 09.07.2012 

թվա կա նին թիվ F 426 ԲՄՀ-ով «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով հայ-

տա րա րագր վել է 362կգ  ընդ հա նուր քա շով օգ տա գործ ված հա գուստ և  այլ անձ նա կան 

ի րեր (ըստ մաս նա ցու ցա կի` 25 կա նոն ապ րանք, այդ թվում` 3 հե ռուս տա ցույց, 2 փո շե կուլ, 

տե սախ ցիկ, հա մա կար գիչ, թվա յին ֆո տոխ ցիկ և  այլն)` 30 օր ժամկ  ե տով (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 11-20):

2) ՀՀ ոս տի կա նու թյան անձ նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյան 08.08.2012 թվա կա նի 

թիվ 25/01-50615 և 21.03.2013 թվա կա նի թիվ 22-19560 տե ղե կանք նե րի հա մա ձայն` Կա-

րի նա Գուր գե նի Աբ րամ յա նը 06.08.2012 թվա կա նին դի մե լ է ՀՀ ոս տի կա նու թյան անձ-

նագ րա յին և վի զա նե րի վար չու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն ստա նա լու հա մար, և գոր ծը 

գտնվում է քննարկ ման փու լում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 36, 39):

3) Կո մի  տեի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կա լի 10.08.2012 թվա կա նի թիվ Մ-488/8-2 

գրու թյան հա մա ձայն` 09.07.2012 թվա կա նին թիվ F 426 ԲՄՀ-ով «ժա մա նա կա վոր ներ մու-

ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանք նե րի ժամկ  ե տը սահ ման ված կար գով 

եր կա րաձգ վել է 180 օ րով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 37):

4) Կո մի  տեի «Զ վարթ նոց» մաք սա տան 15.02.2013 թվա կա նի « Մաք սա յին կա նոն նե-

րի խախտ ման վե րա բեր յալ» թիվ 3 ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն` ՌԴ քա ղա քա ցի Կա-

րի նա Աբ րամ յա նը «Զ վարթ նոց» մաք սա տա նը 09.07.2012 թվա կա նի թիվ F 426 ԲՄՀ-ով 

ձևա կեր պել է 362կգ քա շով օգ տա գործ ված հա գուստ և  այլ անձ նա կան ի րեր «ժա մա նա-

կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով 30 օր ժամկ  ե տով, ո րը եր կա րաձգ վել է ևս 180 

օր ժամկ  ե տով, սա կայն մի նչև վե րաար տա հան ման պար տա վո րու թյան ժամկ  ե տի ա վար-

տը` 04.02.2013 թվա կա նը, բե ռը վերջ նա կան մաք սա յին ձևա կեր պում չի ստա ցել (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 8):

5) Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի` « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 

թիվ 63 ո րոշ ման հա մա ձայն` Կա րի նա Գուր գե նի Աբ րամ յա նը են թարկ վել է վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան և տու գան վել 1.436.982 ՀՀ դրա մով` ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա-

տես ված ի րա վա խախտ ման կա տար ման հա մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 7):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` հե տա գա ար տա-

հան ման պար տա վո րու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված անձ նա կան 

օգ տա գործ ման ապ րանք նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու հա մար ի րա վա-

հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 

վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը 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 մի ց ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի և 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով 

առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ-

կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. սու յն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տով նշա նակ ված տու  գան քի չա փը հա մա պա տաս խա նու մ է արդ յո՞ք ի րա վա հա րա-

բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

պա հանջ նե րին այն պայ ման նե րու մ, երբ այդ վար չա կան ակ տով պա տաս խա նատ վու  թյան 

են թարկ ված ֆի զի կա կան ան ձը, ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մու  ծե լով և «ժա մա նա կա վոր 

ներ մու  ծու մ» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կեր պե լով անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րեր, խախ-

տել է այդ ի րե րի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու  թյու  նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` (...) ոչ ոք չի կա րող 

կրել պար տա կա նու թյուն ներ, ո րոնք սահ ման ված չեն օ րեն քով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր 

այլ վճա րումն  եր:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 2-րդ 

հոդ վա ծի «ժը» կե տի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քի ի մաս տով մաք սա յին վճար ներ են հա-

մար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի և տ րանս-

պոր տա յին մի  ջոց նե րի տե ղա փոխ ման հա մար մաք սա յին մար մի ն նե րի կող մի ց գանձ վող` 

օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քը, հար կե րը, տուր քե րը և  այլ պար տա դիր վճար նե րը:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 23-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ան կախ ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի 

բնույ թից և քա նա կից` անձն ի րա վունք ու նի ընտ րել կամ փո խել մաք սա յին ռե ժի մը, ե թե 

նույն օ րենսգր քով այլ բան նա խա տես ված չէ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի հա մա ձայն` Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին 

մի  ջոց նե րի տե ղա փոխ ման հա մար սահ ման ված մաք սա յին ռե ժի մը կա րող է փո փոխ վել 

դրանց` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով բաց թո ղու մի ց հե տո այն 

ժա մա նա կա հատ վա ծում, ո րի ըն թաց քում նույն օ րենսգր քի հա մա ձայն դրանք գտնվում 

են մաք սա յին հսկո ղու թյան ներ քո (...):

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մը կար-

գա վո րում է ապ րանք նե րի հե տա գա ար տա հան ման պայ մա նով ներ մու ծու մը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան մաք սա յին տա րածք: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տի «բ» են թա կե տի հա-



475

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

մա ձայն` մաք սա յին այս ռե ժի մի  շրջա նակ նե րում ապ րանք նե րի բաց թո ղու մը «ժա մա նա-

կա վոր ներ մու ծում» ռե ժի մով թույ լատր վում է հայ տա րա րա տո ւի խնդրար կած ժամկ  ե տով, 

բայց ոչ ա վե լի, քան մե կ տա րի ժամկ  ե տով, ընդ ո րում, ե թե սկզբնա պես խնդրարկ ված 

ժամկ  ե տը մե կ տա րուց պա կաս է, ա պա վե րա դաս մաք սա յին մար մի  նը հայ տա րա րա տո-

ւի դի մու մի  հի ման վրա կա րող է եր կա րաձ գել այդ ժամկ  ե տը ներ մուծ ման օր վա նից մե կ 

տա րին չգե րա զան ցող ժամկ  ե տով (...):

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» ռե ժի մով ներ մուծ ված ապ րանք նե րը 

սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու կամ մաս նա կի ար տա հա նե լու դեպ քում ապ-

րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը, ե թե սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հան ված ապ րանք նե-

րը չի հանձ նել մաք սա յին մար մի ն նե րի պա տաս խա նա տու պահ պան մա նը, պար տա վոր է`

ա) այդ ապ րանք նե րի ար տա հան ման հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի լրա նա լուն 

հա ջոր դող տասն օր վա ըն թաց քում դրանք վե րա հայ տա րա րագ րել «ներ մու ծում` ա զատ 

շրջա նա ռու թյան հա մար» կամ «վե րա ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով` վճա րե լով այդ ռե-

ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րը և դ րանք սահ ման ված ժամկ  ե տից ուշ վճա-

րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված տույ ժե րը` հաշ վարկ ված այդ ապ րանք ներն ար տա-

հա նե լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի ա վար տի պա հից, կամ`

բ) նույն հոդ վա ծի «ա» են թա կե տում նշված ժամկ  ե տում ապ րանք ներն ար տա հա նե լու 

դեպ քում վճա րել նույն են թա կե տում նշված տույ ժե րը` հաշ վարկ ված դրանք ար տա հա նե-

լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի ա վար տի պա հից:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 97-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այլ ի րա վա կան 

ակ տե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք ներ 

տե ղա փո խե լիս մաք սա յին մար մի ն նե րի կող մի ց գանձ վում են մաք սա յին վճար ներ, այդ 

թվում` ա) մաք սա տուր քեր, բ) մաք սավ ճար ներ, գ) մաք սա յին մար մի ն նե րի կող մի ց գանձ-

վող` օ րեն քով սահ ման ված հար կեր, տուր քեր և  այլ պար տա դիր վճար ներ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի կար-

գա վո րումն  ե րին, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է դիր քո րո շում առ այն, 

որ ՀՀ մաք սա յին օ րենսդ րու թյամբ ան ձին ի րա վունք է վե րա պահ ված ընտ րե լու հա մա պա-

տաս խան մաք սա յին ռե ժիմ կամ փո փո խե լու իր կող մի ց ընտր ված մաք սա յին ռե ժի մը: ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված այս ի րա վունքն ան ձանց հա մար ե րաշ խա վո-

րում է հետև յալ ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը. ա ռա ջին` ընտ րել օ րեն քով սահ ման-

ված մաք սա յին ռե ժիմն  ե րից որ ևէ մե  կը` կրե լով դրա հա մար օ րեն քով սահ ման ված բո լոր, 

այդ թվում` մաք սա յին վճար նե րի վճար ման հետ կապ ված պար տա կա նու թյուն նե րը, երկ-

րորդ` փո փո խել իր կող մի ց ընտր ված մաք սա յին ռե ժիմն  օ րեն քով սահ ման ված մաք սա յին 

ռե ժի մով` կրե լով դրա հա մար օ րեն քով սահ ման ված բո լոր, այդ թվում` մաք սա յին վճար-

նե րի վճար ման հետ կապ ված պար տա կա նու թյուն նե րը: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ նշել է, որ ապ րանք նե րի բաց թո ղու մը «ժա-

մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մի  շրջա նակ նե րում թույ լատր վում է հայ տա-

րա րա տո ւի խնդրար կած ժամկ  ե տով, ո րը չի կա րող մե կ տա րուց ա վե լի լի նել: Այդ ժամ-

կե տի լրա նա լուն հա ջոր դող տասն օր վա ըն թաց քում ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը 

պար տա վոր է դրանք վե րա հայ տա րա րագ րել «վե րաար տա հա նում» մաք սա յին ռե ժի մով 

կամ հանձ նել մաք սա յին մար մի ն նե րի պա տաս խա նա տու պահ պա նու թյա նը, ո րի դեպ-

քում մի այն ան ձի կող մի ց հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը հա մար վում է 

չխախտ ված: Միա ժա մա նակ «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ներ մուծ-

ված ապ րանք ներն օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու դեպ քում ապ-

րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը, ե թե սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հան ված ապ րանք-

նե րը չի հանձ նել մաք սա յին մար մի ն նե րի պա տաս խա նա տու պահ պան մա նը, պար տա վոր 

է այդ ապ րանք նե րի ար տա հան ման հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տի լրա նա լուն հա ջոր դող 

տասն օր վա ըն թաց քում այդ ապ րանք նե րը վե րա հայ տա րա րագ րել «ներ մու ծում` ա զատ 

շրջա նա ռու թյան հա մար» կամ «վե րա ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժիմն  ե րից որ ևէ մե  կով` 
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վճա րե լով այդ ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րը և դ րանք սահ ման ված ժամ-

կե տից ուշ վճա րե լու հա մար սահ ման ված տույ ժե րը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն-

թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Լի լիթ Բա բա սի ևա յի թիվ ՎԴ/7537/05/12 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյամբ Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րը 

սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լը կամ հե տա գա ներ մուծ ման պար տա վո րու թյամբ 

ար տա հան ված ապ րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն չներ մու ծե լը ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 

խախտ ման օր վա դրու թյամբ այդ ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի հա մար 

«ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք-

սա յին վճար նե րի մե  ծու թյան 50 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս, քան 50 հա զար դրամ:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը վար չա կան պա-

տաս խա նատ վու թյուն է սահ մա նել մաք սա յին այն կա նոն նե րի խախտ ման հա մար, ո րոնք 

կապ ված են ապ րանք նե րի հե տա գա ար տա հան ման կամ հե տա գա ներ մուծ ման պար-

տա վո րու թյան պատ շաճ կա տար ման հետ և չեն առնչ վում պե տու թյան ֆի նան սա կան 

շա հե րին, մաք սա յին վճար նե րի վճար ման պար տա կա նու թյան կա տար մա նը, ինչ պես 

նաև այդ պի սի պար տա կա նու թյան կա տար ման ա պա հով մա նը: Ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա-

տես ված ի րա վա խախ տումն  ուղղ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ-

մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի մաք սա յին հսկո-

ղու թյան և մաք սա յին ձևա կերպ ման՝ «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով 

սահ ման ված կար գի դեմ: Խնդ րո ա ռար կա ի րա վա խախ տու մը դրսևոր վում է հե տա գա 

ար տա հան ման պար տա վո րու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ-

րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու կամ 

հե տա գա ներ մուծ ման պար տա վո րու թյամբ ար տա հան ված ապ րանք նե րը և տ րանս պոր-

տա յին մի  ջոց նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն չներ մու ծե-

լու ե ղա նա կով: Նշ ված ա րարք նե րի կա տար ման հա մար օ րենս դի րը որ պես վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց է սահ մա նել տու գան քը` խախտ ման օր վա դրու թյամբ 

այդ ապ րանք նե րի և տ րանս պոր տա յին մի  ջոց նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա-

ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյան 50 

տո կո սի, բայց ոչ պա կաս, քան 50.000 ՀՀ դրա մի  չա փով: 

Վե րը նշված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը փաս տում է, որ ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված և «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» 

մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանք նե րի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո-

րու թյան խախ տու մը, ո րը դրսևոր վում է այդ ապ րանք ներն օ րեն քով նա խա տես ված ժամ-

կե տում չար տա հա նե լու ձևով, ա ռա ջաց նում է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վար չա-

կան պա տաս խա նատ վու թյուն: Մաք սա յին կա նոն նե րի նշված խախտ ման հա մար օ րենս-

դի րը որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը, ո րի չա փը 

կախ ված է ներ մուծ ված ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա-

մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյու նից և կազ մում 

է դրա 50 տո կո սը, բայց ոչ պա կաս քան 50.000 ՀՀ դրամ: Հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րու-

թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա-

խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջո ցի՝ տու գան քի չա փը հաշ վար կե լու 

հա մար անհ րա ժեշտ է նախ ևա ռաջ հաշ վար կել «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա-

յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված և հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը խախտ ված 

ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով 

նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյու նը, ո րի 50 տո կոսն էլ կկազ մի  նշա նակ-
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վող տու գան քի չա փը: Իսկ այն դեպ քում, երբ «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին 

ռե ժի մով ձևա կերպ ված և հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը խախտ ված ապ-

րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա-

խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյան 50 տո կո սը պա կաս է 50.000 ՀՀ դրա մի ց, 

ա պա ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջո ցի՝ տու գան քի չա փը կկազ մի  50.000 ՀՀ դրամ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի ի մաս տով մաք սա յին վճար ներ են հա մար վում ՀՀ մաք-

սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար մաք սա յին մար մի ն նե րի կող մի ց 

գանձ վող` օ րեն քով սահ ման ված (ա) մաք սա տուր քը, (բ) մաք սավ ճա րը, ինչ պես նաև (գ) 

հար կե րը, տուր քե րը և  այլ պար տա դիր վճար նե րը: Հետ ևա բար «ժա մա նա կա վոր ներ մու-

ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված և հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը 

խախտ ված ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա-

յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րը կազ մում են ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով 

այդ ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քի, մաք-

սավ ճա րի, ինչ պես նաև հար կե րի, տուր քե րի և  այլ պար տա դիր վճար նե րի հան րա գու-

մա րը:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 98-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` մաք սա տուր քե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ-

մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և 

չա փով պե տա կան բյու ջե գանձ վող պար տա դիր վճար ներ են: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 99-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` մաք սա տուր քե րը և դ րանց դրույ քա չա փե րը սահ ման վում են նույն 

օ րենսգր քով:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ մաք սա տուր քը ի րա-

վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քով սահ ման ված 

կար գով և դ րույ քա չա փով պե տա կան բյու ջե գանձ վող պար տա դիր վճար է, ո րը վճար-

վում է ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են ա ռանց մաք սա տուր-

քի վճար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խել ի րենց 

վրա կրվող կամ ու ղե բե ռում գտնվող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը: Որ պես այդ պի-

սիք դիտ վում են այն ապ րանք նե րը, ո րոնք`

ա) չու նեն գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո րում, պի տա կա վո րում և գտն վում են ու ղեկց-

վող ու ղե բե ռում.

բ) ֆի զի կա կան ան ձինք կրում են ի րենց վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք-

սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին, բա ցա ռու թյամբ նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն 

սահ ման ված ապ րան քա տե սակ նե րի:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` նույն օ րենսգր քի ի մաս տով` ու ղեկ ցող բեռ է հա մար վում 

ֆի զի կա կան ան ձանց հետ մի ա ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 

սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած 

կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին կորս ված 

կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռը:

Անդ րա դառ նա լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի ի րա վա կար գա վոր մա նը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ նշված ի րա վադ րույ թով 

օ րենս դի րը ֆի զի կա կան ան ձանց հա մար սահ մա նել է ար տո նու թյուն, այն է` ա ռանց մաք-

սա տուր քի վճար ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո-

խել ի րենց վրա կրվող կամ ու ղե բե ռում գտնվող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը, և  

որ պես այդ պի սիք դիտ վում են այն ապ րանք նե րը, ո րոնք`
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ա) չու նեն գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո րում, պի տա կա վո րում և գտն վում են ու ղեկց-

վող ու ղե բե ռում,

բ) ֆի զի կա կան ան ձինք կրում են ի րենց վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք-

սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին, բա ցա ռու թյամբ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն սահ-

ման ված ապ րան քա տե սակ նե րի (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա-

մու տ նե րի կո մի  տեն ընդ դեմ Վա հե Հա րու  թյու ն յա նի թիվ ՎԴ/5170/05/12 վար չա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր-

քի 105-րդ հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ կե տե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 

ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են մաք սա տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից ՀՀ 

մաք սա յին սահ մա նով այն պի սի ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու դեպ քում, ո րոնք գտնվում 

են ֆի զի կա կան ան ձանց հետ մի ա ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին 

սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած 

կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու պա հին կորս ված 

կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում և չու նեն գոր ծա րա նա յին փա թե թա վո-

րում ու պի տա կա վո րում:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 109-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ մաք սավ ճա րը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով 

և չա փով գանձ վող, պե տա կան բյու ջեում հաշ վառ վող պար տա դիր վճար է, որն օգ տա-

գործ վում է մաք սա յին գոր ծի զար գաց ման և մաք սա յին մար մի ն նե րի նյու թա տեխ նի կա-

կան և սո ցիա լա կան բա զա յի ա պա հով ման նպա տա կով:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 111-րդ 

հոդ վա ծի «բ» են թա կե տի հա մա ձայն՝ մաք սավ ճա րից ա զատ վում են ֆի զի կա կան ան-

ձանց կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փոխ վող այն 

ապ րանք նե րը, ո րոնց հա մար նույն օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է մաք սա-

տուր քի ար տո նու թյուն:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ֆի զի կա-

կան ան ձանց հա մար սահ մա նել է մաք սավ ճա րի՝ մաք սա յին գոր ծի զար գաց ման և մաք-

սա յին մար մի ն նե րի նյու թա տեխ նի կա կան և սո ցիա լա կան բա զա յի ա պա հով ման նպա-

տա կով օգ տա գործ վող պե տա կան բյու ջեում հաշ վառ վող պար տա դիր վճա րի, վճար ման 

ար տո նու թյուն: Այս պես՝ ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են մաք սավ ճա րի վճար ման 

պար տա կա նու թյու նից ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով այն պի սի ապ րանք ներ տե ղա փո խե լու 

դեպ քում, ո րոնց հա մար ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված է մաք սա տուր քի 0 տո կոս դրույ քա չափ:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 111-րդ 

հոդ վա ծի «բ» են թա կե տի և 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նից 

բխում է, որ ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով անձ նա կան օգ տա-

գործ ման ի րե րի տե ղա փոխ ման հա մար մաք սավ ճա րի դեպ քում ևս գոր ծում է ի րա վա հա-

րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քով մաք սա տուր քի գծով 

սահ ման ված ար տոն յալ ռե ժի մը, ո րի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան ան ձինք կա րող են ա ռանց 

մաք սավ ճա րի վճար ման տե ղա փո խել ի րենց հետ մի ա ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան մաք սա յին սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձից ան կախ պատ-

ճառ նե րով ու շա ցած կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու 

պա հին կորս ված կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում գտնվող գոր ծա րա նա-

յին փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո րում չու նե ցող ապ րանք նե րը:

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տի հա մա-

ձայն՝ ԱԱՀ-ով չեն հարկ վում (հարկ ման օբ յեկտ չեն հա մար վում) ֆի զի կա կան ան ձանց 

կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի ներ մու ծու մը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ մաք սա յին մար մի ն նե րի 

կող մի ց գանձ վող ֆի զի կա կան ան ձանց կող մի ց օ րեն քով սահ ման ված անձ նա կան օգ-
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տա գործ ման ի րե րի ներ մուծ ման հա մար այլ հար կեր, տուր քեր և պար տա դիր վճար ներ 

սահ ման ված չեն:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ ֆի զի կա կան 

ան ձինք ա զատ ված են ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված և  ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի պա հանջ-

նե րին բա վա րա րող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի հա մար մաք սա տուր քի և մաք սավ-

ճա րի վճար ման պար տա կա նու թյու նից: Ֆի զի կա կան ան ձինք մի ա ժա մա նակ անձ նա կան 

օգ տա գործ ման ի րե րի ներ մուծ ման հա մար որ ևէ հար կա յին պար տա վո րու թյուն չու նեն: 

Հետ ևա բար ֆի զի կա կան ան ձանց անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի, այ սինքն՝ ֆի զի կա-

կան ան ձանց հետ մի ա ժա մա նակ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նը հա տող, ինչ պես նաև ֆի զի կա-

կան ան ձից ան կախ պատ ճառ նե րով ու շա ցած կամ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նը հա տե լու պա-

հին կորս ված կամ սխալ մամբ այլ տեղ ու ղարկ ված ու ղե բե ռում գտնվող գոր ծա րա նա յին 

փա թե թա վո րում ու պի տա կա վո րում չու նե ցող ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ 

շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե -

ծու թյու նը հա վա սար է զրո յի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի 

« Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 63 ո րոշ մամբ Կա րի նա Աբ րամ յա նը են թարկ-

վել է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և տու գան վել 1.436.982 ՀՀ դրա մով` ի րա վա-

հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 

1-ին կե տով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման կա տար ման հա մար: Ըստ նշված վար-

չա կան ակ տի` Կա րի նա Աբ րամ յա նին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 

հիմք հան դի սա ցող մաք սա յին կա նոն նե րի խախ տու մը հան գում է հետև յա լին. վեր ջինս 

09.07.2012 թվա կա նին «Զ վարթ նոց» մաք սա տան բեռ նա յին բաժ նով թիվ F-426 (M-389) 

ԲՄՀ-ով «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ՀՀ մաք սա յին տա րածք է ներ-

մու ծել բեռ` 362կգ  ընդ հա նուր քա շով օգ տա գործ ված հա գուստ և  այլ անձ նա կան ի րեր, 

30 օր ժամկ  ե տով, ո րը եր կա րաձգ վել է ևս 180 օր ժամկ  ե տով, սա կայն մի նչև վե րաար տա-

հան ման պար տա վո րու թյան ժամկ  ե տի ա վար տը` 04.02.2013 թվա կա նը, վե րը նշված բե ռը 

վերջ նա կան մաք սա յին ձևա կեր պում չի ստա ցել:

Դա տա րա նը Կա րի նա Աբ րամ յա նի հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լիս, սույն գոր ծի 

լուծ ման հա մար էա կան հա մա րե լով Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյուն մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նե լու և  իր անձ նա կան ու օգ տա գործ ված ի րե րը 

ներ մու ծե լու հան գա ման քը, պատ ճա ռա բա նել է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նը չի կա րող ծան-

րա բեռն վել ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ և 40-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված պար-

տա վո րու թյուն նե րով, քա նի որ անձ նա կան օգ տա գործ ման գույ քի ա ռու մով ՀՀ օ րենսդ-

րու թյունն ան ձանց ա զա տել է մաք սա տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյու նից, և  ըստ 

այդմ՝ օգ տա գործ ված ի րե րի նկատ մամբ որ ևէ մաք սա յին ռե ժի մի  կի րա ռումն  այլ կերպ, 

քան ձևա կան պա հանջ նե րի կա տա րում, չի կա րող չմե կ նա բան վել: Բա ցի այդ, Դա տա րա-

նը գտել է, որ սույն վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում տու գան քի չա փը ո րո շե լիս անհ-

րա ժեշտ էր պար զել Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ-

մուծ ված անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան 

հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյու նը: Մինչ դեռ, 

ըստ Դա տա րա նի, «(...) ե թե (...) Կա րի նա Աբ րամ յանն իր անձ նա կան օգ տա գործ ման (...) 

ի րերն ի սկզբա նե ձևա կեր պեր «ներ մու  ծու մ` ա զատ շրջա նա ռու  թյան հա մար» մաք սա յին 

ռե ժի մով, ա պա վեր ջինս ան պայ մա նո րեն կա զատ վեր մաք սա տու ր քից, հետ ևա բար (...) 

Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ չէր կա րող կի րառ վել 1.436.982 ՀՀ դրա մի  չա փով տու -

գանք (...)»։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով Նա խա րա րու թյան վե րաքն-

նիչ բո ղո քը և բե կա նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, ան հիմն  է հա մա րել Կա րի նա Աբ րամ յա նի 
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հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րա րե լու հիմ քում դրված Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու-

թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով նա խա տես ված ար տո նու թյան կի-

րառ ման անհ րա ժեշ տու թյա նը, քա նի որ ըստ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ Կա րի նա Աբ րամ-

յա նի կող մի ց «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մի ` օ րենսդ րո րեն սահ ման-

ված պայ ման նե րի ու կար գի պահ պա նու մը չի կա րող կախ վա ծու թյան մե ջ դրվել նշված 

ար տո նու թյան կի րառ ման կամ չկի րառ ման հան գա ման քից: Այս պես՝ Վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի բո ղո քարկ վող ո րոշ ման հա մա ձայն՝ «(...) Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց խախտ վել 

են [ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի] 37-րդ և 

40-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, քա նի որ մի նչև հայ տա րա րագր ման սահ ման ված ժամ-

կե տի ա վար տը (...) նա չի դի մե լ մաք սա յին մար մի ն նե րին հայ տա րա րագր ման ժամկ  ե տի 

եր կա րաձգ ման կամ ներ մու ծ ված ապ րանքն այլ մաք սա յին ռե ժի մով հայ տա րա րագ րե լու  

հա մար, ինչն իր հեր թին ա ռա ջաց րել է [ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի] 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված պա տաս խա նատ-

վու  թյու ն (...)»: Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ սույն գործն անհ րա-

ժեշտ է ու ղար կել նոր քննու թյան, քա նի որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա-

փու թյու նը ստու գե լու նպա տա կով Դա տա րա նը պետք է քննարկ ման ա ռար կա դարձ ներ 

այդ ակ տով Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված տու գան քի գու մա րի չա փի 

հաշ վարկ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցը՝ պար զե լու հա մար Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց 

մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման օր վա դրու թյամբ վեր ջի նիս նկատ մամբ նշա նակ ված 

տու գան քի գու մա րի չա փի հա մա պա տաս խա նու թյունն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված տու-

գան քի չա փին: 

Մինչ դեռ վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն 

գոր ծի փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա-

վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ-

ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված և «ժա-

մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ձևա կերպ ված ապ րանք նե րի հե տա գա 

ար տա հան ման պար տա վո րու թյան խախ տու մը, ո րը դրսևոր վում է այդ ապ րանք ներն 

օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու ձևով, ա ռա ջաց նում է ի րա վա հա-

րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

կե տով նա խա տես ված վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան 

ակ տով՝ Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» 

թիվ 63 ո րոշ մամբ, Կա րի նա Աբ րամ յա նը են թարկ վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված 

վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան և տու գան վել է 1.436.982 ՀՀ դրա մով այն բա նի հա-

մար, որ վեր ջինս 09.07.2012 թվա կա նին «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի-

մով ՀՀ մաք սա յին տա րածք է ներ մու ծել բեռ` 362կգ  ընդ հա նուր քա շով օգ տա գործ ված 

հա գուստ և  այլ անձ նա կան ի րեր, և մի նչև վե րաար տա հան ման պար տա վո րու թյան ժամ-

կե տի ա վար տը` 04.02.2013 թվա կա նը, նշված բե ռը վերջ նա կան մաք սա յին ձևա կեր պում 

չի ստա ցել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է Կա-

րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով ար ձա նագր ված մաք սա յին 

կա նոն նե րի խախ տում թույլ տա լու հան գա ման քը, քա նի որ վեր ջինս պատ շաճ կեր պով 

չի կա տա րել իր կող մի ց «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ՀՀ մաք սա յին 

տա րածք ներ մու ծած 362կգ  ընդ հա նուր քա շով օգ տա գործ ված հա գուս տի և  այլ անձ նա-

կան ի րե րի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը՝ դրա նով իսկ խախ տե լով ի րա-

վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ և 40-րդ 

հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է հան-
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գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի ա րար քում առ կա էր ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով 

նա խա տես ված զան ցա կազ մի  օբ յեկ տիվ կող մը:

Միա ժա մա նակ սույն գոր ծի փաս տե րով հաս տատ վում է նաև Կա րի նա Աբ րամ յա-

նի կող մի ց ներ մուծ ված ապ րանք ներն ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող 

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով սահ ման ված անձ նա կան օգ տա-

գործ ման ի րե րի հաս կա ցու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց թույլ 

տրված մաք սա յին կա նոն նե րի նշված խախտ ման հա մար օ րենս դի րը որ պես վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան մի  ջոց է ընտ րել տու գան քը, ո րի չա փը հաշ վար կե լու հա մար 

անհ րա ժեշտ է նախ ևա ռաջ հաշ վար կել «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով 

ձևա կերպ ված և հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյու նը խախտ ված ապ րանք նե րի 

հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված 

մաք սա յին վճար նե րի, այ սինքն՝ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով այդ ապ րանք նե րի տե ղա փոխ-

ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քի, մաք սավ ճա րի, ինչ պես նաև հար կե րի, 

տուր քե րի և  այլ պար տա դիր վճար նե րի հան րա գու մա րի մե  ծու թյու նը, ո րի 50 տո կոսն էլ 

(բայց ոչ պա կաս, քան 50.000 ՀՀ դրամ) կկազ մի  նշա նակ վող տու գան քի չա փը: Հետ ևա-

բար Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 

63 ո րոշ մամբ Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ նշա նակ ված տու գան քի չա փի օ րի նա կա-

նու թյան հար ցը պար զե լու նպա տա կով նախ անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել Կա րի նա Աբ-

րամ յա նի կող մի ց ՀՀ ներ մուծ ված 362կգ  ընդ հա նուր քա շով ապ րանք նե րի հա մար «ներ-

մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին 

վճար նե րի, այ սինքն՝ ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով այդ ապ րանք նե րի տե ղա փոխ ման հա մար 

օ րեն քով սահ ման ված մաք սա տուր քի, մաք սավ ճա րի, ինչ պես նաև հար կե րի, տուր քե րի և  

այլ պար տա դիր վճար նե րի հան րա գու մա րի մե  ծու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դիրն ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով ֆի զի-

կա կան ան ձանց ա զա տել է մաք սա տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, ի րա վա հա-

րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 111-րդ հոդ վա ծի «բ» կե-

տի ու ժով ֆի զի կա կան ան ձինք ա զատ ված են նաև ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով վե րը նշված 

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը տե ղա փո խե լու 

հա մար մաք սավ ճա րի վճար ման պար տա կա նու թյու նից, իսկ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ անձ-

նա կան օգ տա գործ ման ի րե րի ներ մուծ ման հա մար հար կեր, տուր քեր և  այլ պար տա դիր 

վճար ներ սահ ման ված չեն:

Վե րոգ յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Կա րի նա Աբ րամ-

յա նի կող մի ց 09.07.2012 թվա կա նին «Զ վարթ նոց» մաք սա տան բեռ նա յին բաժ նով «ժա-

մա նա կա վոր ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված 362կգ  

ընդ հա նուր քա շով ապ րանք նե րի հա մար մաք սա տուր քի և մաք սավ ճա րի հաշ վարկ ման 

վրա տա րած վում են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 105-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տով և 111-րդ հոդ վա ծի «բ» կե տով սահ ման ված 

ար տո նու թյուն նե րը, հետ ևա բար Կա րի նա Աբ րամ յանն ա զատ ված է այդ ապ րանք նե րը 

ՀՀ մաք սա յին սահ մա նով տե ղա փո խե լու հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան 

հա մար» մաք սա յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա տուր քի և մաք սավ ճա րի վճար ման 

պար տա կա նու թյու նից: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող-

մի ց 09.07.2012 թվա կա նին «Զ վարթ նոց» մաք սա տան բեռ նա յին բաժ նով «ժա մա նա կա վոր 

ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված անձ նա կան օգ տա-

գործ ման ի րե րի հե տա գա ար տա հան ման պար տա վո րու թյան խախտ ման դեպ քում Կա րի-

նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ չէր կա րող նշա նակ վել տու գանք՝ 1.436.982 ՀՀ դրա մի  չա փով, 

քա նի որ այդ ապ րանք նե րի հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա-

յին ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա յին վճար նե րի մե  ծու թյու նը մաք սա տուր քի և մաք սավ-
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ճա րի վճար ման պար տա կա նու թյու նից ա զատ ված լի նե լու, ինչ պես նաև հար կա յին պար-

տա վո րու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում հա վա սար է զրո յի: Այլ կերպ ա սած՝ 

սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ նշա նակ-

ված 1.436.982 ՀՀ դրամ տու գան քը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-

ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի պա հանջ նե րին, 

քա նի որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց 09.07.2012 թվա կա նին «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» 

մաք սա յին ռե ժի մով ՀՀ մաք սա յին տա րածք ներ մուծ ված ապ րանք նե րը ՀՀ մաք սա յին սահ-

մա նով տե ղա փո խե լու հա մար «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» մաք սա յին 

ռե ժի մով նա խա տես ված մաք սա տուր քի և մաք սավ ճա րի մե  ծու թյու նը հա վա սար է զրո յի:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րը հնա րա վո րու-

թյուն են տա լիս ար ձա նագ րե լու, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը՝ Մաք սա տան պե տի 

01.03.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին» թիվ 63 ո րո շու մը, ըն դուն վել 

է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 105-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ կե տի, 111-րդ հոդ վա ծի «բ» են թա կե տի, ինչ պես նաև 199-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի խախտ մամբ: Հետ ևա բար Մաք սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի « Վար չա կան տույժ 

նշա նա կե լու մա սին» թիվ 63 ո րո շու մը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-

րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով ոչ ի րա վա չափ վար չա կան 

ակտ է և  են թա կա էր ան վա վեր ճա նաչ ման, ին չը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու-

նա վե տու թյան շա հե րից, և  ին չը հաշ վի չի առն վել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց՝ գոր-

ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լով:

Ինչ վե րա բե րում է Կա րի նա Աբ րամ յա նին ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով 

սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով 

նոր քննու թյան ու ղար կե լու մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու վե րա-

բեր յալ բո ղոք բե րած ան ձի պա հան ջին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն այն ան հիմն  է հա-

մա րում հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պա հան ջը հիմն  ա վո րում է այն հան գա ման քով, որ Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մշտա կան բնա կու թյան ժա մա նած ան ձանց խմբի հա մար 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ և 40-

րդ հոդ ված նե րը չեն կա րող կի րա ռե լի լի նել: 

Դա տա րա նը, փաս տե լով, որ սույն գոր ծով Կա րի նա Աբ րամ յա նը չի կա րող ծան րա-

բեռն վել ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-

րդ և 40-րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րով, մե ր ժել է Կո մի  տեի 

կող մի ց ներ կա յաց ված և՛ գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը, և՛ պա տաս խա նո ղին ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պար տա կա նու թյու նը կա տա րել 

պար տա վո րեց նե լու պա հան ջը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց խախտ-

վել են ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ և 40-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, բե կա նել է 

Դա տա րա նի վճի ռը և գործն ամ բողջ ծա վա լով ու ղար կել նոր քննու թյան:

Մինչ դեռ սույն ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, փաս տե լով, որ ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 37-րդ և 40-րդ հոդ ված նե րի 

դրույթ նե րը կի րա ռե լի են Կա րի նա Աբ րամ յա նի նկատ մամբ, ար դեն իսկ հաս տատ ված է 

հա մա րել վեր ջի նիս կող մի ց նշված հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը չկա տա րե լու հան գա ման քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծը «ժա մա նա կա վոր ներ մու ծում» ռե ժի-

մով ներ մուծ ված ապ րանք նե րը սահ ման ված ժամկ  ե տում չար տա հա նե լու կամ մաս նա կի 

ար տա հա նե լու դեպ քում ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձի հա մար սահ մա նել է եր կու այ-

լընտ րան քա յին պար տա վո րու թյուն, այն է՝ ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը պար տա վոր 

է դրանք վե րա հայ տա րա րագ րել «ներ մու ծում` ա զատ շրջա նա ռու թյան հա մար» կամ «վե-

րա ներ մու ծում» մաք սա յին ռե ժի մով կամ ար տա հա նել ապ րանք նե րը: 

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նին 

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա-
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րե լուն պար տա վո րեց նե լու մա սին Նա խա րա րու թյան հայ ցա պա հան ջի հիմն  ա վոր վա ծու-

թյու նը են թա կա է պարզ ման սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում-

նե րի լույ սի ներ քո, հետ ևա բար գործն այդ մա սով են թա կա է նոր քննու թյան:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա-

րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-րդ հոդ-

ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում Կա րի նա Աբ-

րամ յա նից 1.436.982 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով, ինչ պես նաև Մաք-

սա տան պե տի 01.03.2013 թվա կա նի թիվ 63 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու հա կընդ-

դեմ հայ ցա պա հան ջի մա սով, անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված՝ ստո րա դաս դա տա-

րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը 

հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գու մա րի բռնա գանձ ման պա-

հան ջի մա սով Նա խա րա րու թյան հայ ցի և Կա րի նա Աբ րամ յա նի հա կընդ դեմ հայ ցի մա սով 

գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է նաև, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նին ՀՀ մաք սա յին 

օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյուն նե րը կա տա րե լուն պար-

տա վո րեց նե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված՝  դա տա կան 

ակ տը ան փո փոխ թող նե լու՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը՝ սույն ո րոշ մամբ ար-

տա հայտ ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

484

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հա կընդ դեմ հայց վոր Կա րի նա Աբ րամ յա-

նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել է 83.110 ՀՀ դրա մի  չա փով պե տա կան տուրք։ Տվյ  ալ 

դեպ քում սույն գոր ծով քննու թյան ա ռար կա է հան դի սա նում եր կու ոչ գույ քա յին և մե կ 

գույ քա յին պա հանջ, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման մաս նա կիո րեն՝ մե կ 

ոչ գույ քա յին և մե կ գույ քա յին պա հան ջի մա սով, այ սինքն՝ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց 

63.110 ՀՀ դրա մի  ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վեր ջի նիս դա-

տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար։ Հետ ևա բար 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց նա խա պես վճար ված 

պե տա կան տուր քի գու մա րը՝ 63.110 ՀՀ դրա մի  չա փով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Նա խա րա րու թյան կող մի ց: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Կա րի նա Աբ րամ յա նին ՀՀ 

մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն 

պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով դա տա կան ծախ սե րի, այդ թվում նաև՝ Կա րի նա 

Աբ րամ յա նի կող մի ց այդ պա հան ջի մա սով վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մա րի բաշխ ման հար ցին պետք է անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 22.10.2014 թվա կա նի ո րոշ ման՝ գոր ծը՝ Կա րի նա Աբ րամ յա նից 1.436.982 

ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան հայ ցա պա հան ջի մա սով և ՀՀ 

ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան «Զ վարթ նոց» մաք սա տան պետ Ս. Սա ֆար յա նի 01.03.2013 

թվա կա նի թիվ 63 ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու Կա րի նա Աբ րամ յա նի հա կընդ դեմ հայ-

ցի մա սով, նոր քննու թյան ու ղար կե լու մա սե րը, և  այդ մա սե րով օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ 

վար չա կան դա տա րա նի 09.12.2013 թվա կա նի վճռին՝ սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու-

թյուն նե րով:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 22.10.2014 թվա կա նի ո րո շու մը` Կա րի նա Աբ-

րամ յա նին ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րու թյու-

նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու 

մա սով, թող նել ան փո փոխ` սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

2. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից հօ գուտ Կա րի նա Աբ րամ յա նի բռնա գան ձել 

63.110 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր-

քի գու մար:

Կա րի նա Աբ րամ յա նին ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի 40-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար-

տա վո րու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով դա տա կան ծախ սե-

րի, այդ թվում նաև՝ Կա րի նա Աբ րամ յա նի կող մի ց այդ պա հան ջի մա սով վճռա բեկ բո ղո քի 

հա մար վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի 

նոր քննու թյան ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ 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 վարչական վերաքննիչ Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6690/05/13

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6690/05/13

Նախագահող դատավոր` Ք. Մկոյան

 Դատավորներ` Ա. Առաքելյ ան

 Գ. Ղարիբյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

 և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գա յին 

անվ տան գու թյան ծա ռա յու թյան (այ սու հետ Ծա ռա յու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա-

կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.07.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ա րա րատ 

Ա փո յա նի ընդ դեմ Ծա ռա յու թյան` եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 

վե րա բեր յալ բա րեն պաստ վար չա կան ակտ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի 

մա սին,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գործի դատավարական նախապատմությունը

Դի մե  լով դա տա րան` Ա րա րատ Ա փո յա նը պա հան ջել է պար տա վո րեց նել Ծա ռա յու-

թյանն ըն դու նե լու եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 

մա սին ո րո շում։

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

26.03.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

29.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի 26.03.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել։
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2. Վճռաբեկ բողոքի հիմքերը, հիմն ավորումն երը և պահանջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րը պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է «Ի րա վա կան ակ տե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 26.05.1993 թվա կա նի 

թիվ 277 ո րո շու  մը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մե կ նա բա նել «Ի րա վա կան ակ տե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման պահ է հան դի սա նում Ա րա րատ Ա փո յա նի՝ Ծա ռա յու թյու-

նից ար ձակ վե լու օ րը, քա նի որ ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու դեպ քում է զին ծա ռա յո ղը 

ձեռք բե րում եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք 

20 օ րա ցու ցա յին և  ա վե լի տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժի առ կա յու թյան 

պայ ման նե րում: Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան նե րը «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի և « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

պա հանջ նե րի սխալ կի րառ ման արդ յուն քում գտել են, որ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց 

ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 10-րդ հոդ-

վածն ա ռա վել բա րեն պաստ կար գա վո րումն  եր է սահ մա նել, քան « Պե տա կան կեն սա թո-

շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ նախ կին ի րա վա կար-

գա վո րումն  ե րի պայ ման նե րում Ա րա րատ Ա փո յա նը կեն սա թո շա կի ի րա վունք ձեռք չի բե-

րել, հետ ևա բար վեր ջի նիս նկատ մամբ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժը նախ կին ի րա-

վա կար գա վո րումն  ե րով հաշ վար կե լու հիմք առ կա չէ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 թվա կա նի 

թիվ ՎԴ/4892/05/09 նա խա դե պա յին ո րո շու մը, ո րը վե րա բե րում է մի նչև 01.01.2011 թվա կա նը 

գոր ծող « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու-

թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և դ րա նից բխող ի րա վա կան ակ տե րի կի րառ մա նը և ՀՀ դա տա կան 

օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րից ել նե լով` կի րա ռե լի չէ 01.01.2011 թվա-

կա նից գոր ծող « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տից 

հե տո սույն գոր ծով ա ռա ջա ցած փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ:

 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 29.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Թիվ ОЗ-018110 զին վո րա կան գրքույ կի հա մա ձայն՝ Ա րա րատ Ա փո յա նը 24.10.1986 

թվա կա նից մի նչև 29.03.1988 թվա կա նը ծա ռա յել է ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում (գ.թ. 11):

2) Ծա ռա յու թյան 17.07.2013 թվա կա նի թիվ 6/ԿՎ տե ղե կան քի և թիվ ОЗ-018110 զին վո-

րա կան գրքույ կի հա մա ձայն` Ա րա րատ Ա փո յա նը 14.08.1995 թվա կա նից մի նչև 01.04.2012 

թվա կա նը ծա ռա յել է Ծա ռա յու թյան Շի րա կի մար զա յին վար չու թյան Ար թի կի բա ժան մուն-

քում (գ.թ. 7, 11):

 3) ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

կող մի ց 25.07.2013 թվա կա նին տրված գրու թյան հա մա ձայն` Ար թիկ քա ղա քը գտնվում է 

ծո վի մա կար դա կից 1.720-1.860 մե տր բարձ րու թյուն նե րի վրա, քա ղա քի մի  ջին մա կեր-

ևույ թը գրանց ված է որ պես 1.800 մե տր Բալ թիկ ծո վի մա կեր ևույ թից (գ.թ. 8):

4) Ծա ռա յու թյան տնօ րե նի 30.03.2012 թվա կա նի թիվ 165-Ագ հրա մա նով Ա րա րատ 

Ա փո յա նը 01.04.2012 թվա կա նին ա զատ վել է ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մի ն նե րում 

զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից (գ.թ. 32):
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5) 10.06.2013 թվա կա նին Ա րա րատ Ա փո յա նը դի մում է ներ կա յաց րել Ծա ռա յու թյան 

տնօ րե նին` խնդրե լով ի րեն նշա նա կել եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա-

թո շակ (գ.թ. 31):

6) Ծա ռա յու թյան կադ րե րի վար չու թյան պե տի տե ղա կալ Ս. Մով սես յա նի 22.08.2013 

թվա կա նի թիվ 6/ԿՎ տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Ա րա րատ Ա փո յա նի զին վո րա կան ծա-

ռա յու թյան ընդ հա նուր ստաժն օ րա ցույ ցա յին հաշ վար կով կազ մե լ է 18 տա րի 2 

ա մի ս 2 օր, ո րից 1 տա րի 6 ա մի ս 15 օ րը ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում: Քա ղա քա ցիա կան հաս-

տա տու թյուն նե րում Ա րա րատ Ա փո յա նի աշ խա տան քա յին ստա ժը կազ մում է ՝ 6 տա րի 2 

ա մի ս 14 օր։

 Ա րա րատ Ա փո յա նի ընդ հա նուր աշ խա տան քա յին ստա ժը կազ մե լ է 24 տա րի 4 ա մի ս 

16 օր (գ.թ. 33):

7) Ծա ռա յու թյան 26.06.2013 թվա կա նի թիվ 6/1732 գրու թյամբ Ա րա րատ Ա փո յա նին 

հայտն վել է, որ նա չու նի եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե-

լու հա մար անհ րա ժեշտ 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ, հետ-

ևա բար եր կա րամ յա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ չի կա րող ստա նալ (գ.թ. 6):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 մի ց « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով 

առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը 

հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։ 

Սու յն գոր ծի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցին. զին վո րա կան ծա ռա յու  թյու  նից ար-

ձակ ված զին ծա ռա յո ղին եր կա րամ յա ծա ռա յու  թյան կեն սա թո շա կի նշա նակ ման հա մար 

արդ յո՞ք կի րա ռե լի են մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 22.12.2010 թվա-

կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րենքն ու  ժի մե ջ մտնե լը գոր ծող ի րա վա կար գա վո րու մն  ե րը, ե թե 

զին ծա ռա յո ղը ծա ռա յու  թյու  նից ար ձակ վել է « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 

22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րենքն ու  ժի մե ջ մտնե լու ց հե տո (ու  ժի մե ջ է մտել 

01.01.2011 թվա կա նին):

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն՝ նույն օ րեն քով սահ ման ված պայ ման նե րը բա վա րա րե լու դեպ քում կեն սա-

թո շա կի ի րա վունք ու նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին, Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան երկ քա ղա քա ցին, օ տա րերկր յա քա ղա քա ցին կամ քա ղա քա ցիու թյուն 

չու նե ցող ան ձը, ե թե նույն օ րեն քով կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րով այլ բան սահ ման ված չէ: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ նույն օ րեն քով կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձը կեն սա թո շակ ստա նա-

լու ի րա վունք ու նի, ե թե օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով դի մե լ է կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում, և 

ն րան նշա նակ վել է կեն սա թո շակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ գույ քա յին կամ անձ նա կան ոչ գույ-

քա յին ի րա վունք նե րի ծա գու մը, փո փո խու մը կամ դա դա րու մը կապ ված է ո րո շա կի հան-

գա մանք նե րի հետ, ո րոնց օ րեն քը տա լիս է ի րա վա կան նշա նա կու թյուն (ի րա վա բա նա կան 

փաս տեր): 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա-

սե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ օ րենս դի րը տա րան ջա տել է «կեն սա թո շա կի ի րա-

վունք» և «կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, դրան ցից 

յու րա քանչ յու րի ծագ ման հա մար նա խա տես վել են տար բեր ի րա վա բա նա կան փաս տեր: 



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

488

Մաս նա վո րա պես՝ կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գում է օ րեն քով նա խա տես ված ո րո շա կի 

պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, իսկ կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը` կեն սա-

թո շա կի ի րա վուն քի առ կա յու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ հա մա պա տաս խան մար մի ն սահ-

ման ված կար գով դի մե  լու պա րա գա յում:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է պե-

տա կան կեն սա թո շակ նե րի «աշ խա տան քա յին» և «զին վո րա կան» տե սակ նե րը, ո րոն ցից 

յու րա քանչ յու րի հա մար նույն հոդ վա ծով սահ ման վել են են թա տե սակ ներ: Մաս նա վո-

րա պես՝ զին վո րա կան կեն սա թո շա կը ստո րա բա ժան ված է «եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան», 

«հաշ ման դա մու թյան» և «կե րակ րո ղին կորց նե լու դեպ քում» են թա տե սակ նե րի:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է 

զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց շրջա նա կը՝ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան, ոս տի կա նու թյան, ազ գա յին անվ տան գու թյան հան րա-

պե տա կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րի և Հա յաս տա նի փրկա րար ծա ռա յու թյան հա մա կար գի 

հրա մա նա տա րա կան և  ոչ հրա մա նա տա րա կան (սպա յա կան, են թաս պա յա կան, շար քա-

յին) կազ մի  ծա ռա յող ներ, վար ժա կան հա վաք նե րի կանչ ված զի նա պարտ ներ և Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կից ներ, 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քրեա կա տա րո-

ղա կան ծա ռա յող ներ և դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա րող ներ: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր-

լու ծու թյան լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով նույն օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծին` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը փաս տում է, որ զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գում է « Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծում նշված ան ձանց մոտ, ե թե վեր-

ջին ներս բա վա րա րում են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-

տես ված պայ ման նե րին: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ գ լու խը կար գա վո րում է զին-

վո րա կան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Ընդ ո րում, 

նշված գլխի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա-

կաց նում է, որ զին վո րա կան կեն սա թո շակ նե րի հիմ քում դրված են բա ցա ռա պես ծա ռա-

յո ղա կան (աշ խա տան քա յին) հա րա բե րու թյուն նե րը: Տվյ  ալ դեպ քում օ րենս դի րը հաշ վի է 

ա ռել ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի՝ ար տա կարգ, կյ ան քի և/ կամ ա ռող ջու թյան 

հա մար ա ռա վել վտան գա վոր պայ ման նե րում կա տա րե լու հան գա ման քը՝ այս ա ռու մով 

մի աս նա կան և հա վա սար մո տե ցում ցու ցա բե րե լով նմա նա տիպ ծա ռա յու թյուն ի րա կա-

նաց նող հա մա կար գե րին: 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

կե տի հա մա ձայն՝ եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան կեն սա թո շակ է նշա նակ վում 

հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րում, ինչ պես նաև քրեա կա տա րո ղա կան և դա տա կան ակ-

տե րի հար կա դիր կա տա րումն  ա պա հո վող ծա ռա յու թյուն նե րում ծա ռա յու թյու նը կար գա-

վո րող օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ նե րով ծա ռա յած այն ան ձին, ո րը 

զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լու օր վա դրու թյամբ ու նի 

առն վազն 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա-

ձայն՝ զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա-

մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժում օ րա ցու ցա յին հաշ վար կով 

հաշ վառ վում են`

1) հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի հա մա կար գե րի հրա մա նա տա րա կան և  ոչ հրա-

մա նա տա րա կան (սպա յա կան, են թաս պա յա կան, շար քա յին) կազ մե  րի պաշ տոն նե րում 

զին ծա ռա յու թյան, քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յո ղի և հար կա դիր կա տա րո ղի ծա ռա յու-

թյան, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե-

րում ուս ման ժա մա նա կա հատ ված նե րը` ան կախ զին վո րա կան կամ հա տուկ կոչ ման առ-

կա յու թյու նից.

2) ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում, ԽՍՀՄ  պե տա կան  անվ տան գու թյան կո մի  տեի և ԽՍՀՄ 
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ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հա մա կար գե րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան, ինչ-

պես նաև դրանց ու սումն  ա կան հաս տա տու թյուն նե րում ուս ման ժա մա նա կա հատ ված նե-

րը` ան կախ զին վո րա կան կամ հա տուկ կոչ ման առ կա յու թյու նից.

3) դա տա պարտ ված կամ քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ ված այն զին ծա ռա յող նե-

րի` կա լան քի տակ, ա զա տազրկ ման վայ րում և  աք սո րում գտնվե լու ժա մա նա կաշր ջան նե-

րը, ո րոնց նկատ մամբ կա յաց վել է ար դա րաց ման դա տավ ճիռ կամ ըն դուն վել քրեա կան 

գոր ծը կար ճե լու  մա սին  ո րո շում` հան ցա գոր ծու թյան դեպ քի, հան ցա կազ մի  բա ցա կա յու-

թյան կամ հան ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը մե  ղադր յա լի մաս նակ ցու թյունն ա պա ցուց-

ված չլի նե լու պատ ճա ռով:

Վե րը նշված վեր լու ծու թյան ներ քո անդ րա դառ նա լով «եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան 

կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի» և «եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-

վուն քի» հա մար հիմք հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան փաս տե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի 1-ին կե տում նշված պայ ման նե րը հան դի սա նում են այն պի սի ի րա վա բա նա կան 

փաս տե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնց հի ման վրա « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծում նշված ան ձանց մոտ ծա գում է եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն-

սա թո շա կի ի րա վուն քը:

Այդ փաս տերն են` զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լը 

և  ար ձակ վե լու օր վա դրու թյամբ առն վազն 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ծա ռա-

յու թյան ստաժ ու նե նա լը: Այ սինքն՝ եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի 

ծագ ման հա մար հիմք է հան դի սա նում ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լը և ծա ռա յու թյու նից 

ար ձա կե լու հիմ քով պայ մա նա վոր ված՝ ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյամբ 20 

օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ստաժ ու նե նա լը:

Ըստ այդմ՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սում սահ ման վել են, թե զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժում ծա ռա յու թյան 

(աշ խա տան քի) ի րա կա նաց ման փաս տա ցի ժա մա նա կա հատ վա ծից բա ցի ինչ հա վելյ  ալ 

ժամկ  ետ ներ են նե րառ վում: Դ րանք այն պի սի ժամկ  ետ ներն են, ո րոնց ըն թաց քում անձն 

ի րա կա նաց րել է այն պի սի գոր ծու նեու թյուն, կամ վեր ջի նիս նկատ մամբ առ կա են ե ղել 

այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք հա վա սա րեց ված են զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը: Այս-

պի սով, եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի հա մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան 

ծա ռա յու թյան ստաժն իր մե ջ նե րա ռում է փաս տա ցի զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և 

դ րան հա վա սա րեց ված այլ գոր ծու նեու թյան և/ կամ օ րեն քով սահ ման ված՝ զին վո-

րա կան ծա ռա յու թյա նը հա վա սա րաց ված հան գա մանք նե րի ժա մա նա կա հատ ված-

նե րը, և դ րանց հան րա գու մա րը « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տում նշված 20 օ րա ցու ցա յին տար վան հա վա-

սար և  ա վե լի տա րի լի նե լու դեպ քում ան ձի մոտ կա րող է ծա գել եր կա րամ յա կեն-

սա թո շա կի ի րա վունք:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 3-րդ 

կե տի «ե» են թա կե տի հա մա ձայն՝ զին ծա ռա յող նե րին եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա-

թո շակ նշա նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժի առ-

կա յու թյան դեպ քում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստա ժում հաշ վառ վում են մե  կու կե սի 

չա փով 1973 թվա կա նի ապ րի լի 01-ից սկսած` ծո վի մա կեր ևույ թից 1.500 մե տր և  ա վե լի, 

իսկ 1998 թվա կա նի նո յեմ բե րի 30-ից` 1.700-2.000 մե տր բարձ րու թյան լեռ նա յին վայ րե րում 

զին ծա ռա յու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը:

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 

կե տի հա մա ձայն` կեն սա թո շակ նշա նակ վում է` զին ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա-

նից, ե թե սահ ման ված կար գով զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից ար ձակ ված զին ծա ռա յո ղը 

դի մե լ է այդ օր վա նից հե տո` վեց ամս վա ըն թաց քում, իսկ նույն օ րեն քի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշված ժամկ  ետ նե րից հե տո դի մե  լու դեպ քում կեն սա-

թո շա կը նշա նակ վում է դի մե  լու օր վա նից: 
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Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

եզ րա կաց նում է, որ եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը այդ-

պի սի կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձի մոտ ծա գում է կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 

ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ին դի մե  լու հիմ քով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու պա րա գա-

յում:

Ընդ ո րում, եր կա րամ յա կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի առ կա յու թյան դեպ քում ան ձին 

եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լիս պետք է հաշ վի առ նել « Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ար-

տոն յալ ժամկ  ետ նե րի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը: Այ սինքն՝ « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված ար տոն յալ ժամկ  ետ նե րը 

կազ մում են եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի ի րաց ման 

բա ղադ րա տար րեր՝ ի տար բե րու թյուն նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ժամկ  ետ-

նե րի, ո րոնք հիմք են եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծագ ման հա-

մար:

Սույն վե ճի նկատ մամբ վե րոնշ յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի կի րա ռու մը.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ա րա րատ Ա փո յա նը 24.10.1986 թվա կա նից մի նչև 

29.03.1988 թվա կա նը ծա ռա յել է ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րում, 14.08.1995 թվա կա նից մի նչև 

01.04.2012 թվա կա նը ծա ռա յել է Ծա ռա յու թյան Շի րա կի մար զա յին վար չու թյան Ար թի կի 

բա ժան մուն քում:

 ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

կող մի ց 25.07.2013 թվա կա նին տրված գրու թյան հա մա ձայն` Ար թիկ քա ղա քը գտնվում է 

ծո վի մա կար դա կից 1.720-1.860 մե տր բարձ րու թյուն նե րի վրա, իսկ քա ղա քի մի  ջին մա-

կեր ևույ թը գրանց ված է որ պես 1.800 մե տր Բալ թիկ ծո վի մա կեր ևույ թից:

Ա րա րատ Ա փո յա նը 01.04.2012 թվա կա նին ա զատ վել է ազ գա յին անվ տան գու թյան 

մար մի ն նե րում զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նից:

Ա րա րատ Ա փո յա նի զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ընդ հա նուր ստաժն օ րա ցույ ցա յին 

հաշ վար կով կազ մե լ է 18 տա րի 2 ա մի ս 2 օր, ո րից 1 տա րի 6 ա մի ս 15 օ րը ԽՍՀՄ զին ված 

ու ժե րում, իսկ 16 տա րի 7 ա մի ս 7 օ րը՝ Ծա ռա յու թյու նում։

Դա տա րա նը, հղում կա տա րե լով Հ մա յակ Ղա րիբ յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 

ա ռըն թեր ոս տի կա նու թյան թիվ ՎԴ/4892/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 29.10.2010 թվա կա նի ո րոշ մա նը, գտել է, որ սույն գոր ծով և թիվ ՎԴ/4892/05/09 

վար չա կան գոր ծով փաս տա կան հան գա մանք նե րը նույ նա կան են, և հայ ցը բա վա րա րե լու 

հիմ քում դնե լով թիվ ՎԴ/4892/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար-

տա հայ տած դիր քո րո շու մը, գտել է, որ Ա րա րատ Ա փո յա նի զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 

ստա ժը հաշ վար կե լիս պետք է հիմք ըն դու նել մի նչև 25.12.2000 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ կա-

ռա վա րու թյան 26.05.1993 թվա կա նի թիվ 277 ո րոշ մամբ հաս տատ ված կար գով ամ րագր-

ված պայ ման նե րը, այն է՝ մի նչև 25.12.2000 թվա կանն Ա րա րատ Ա փո յա նի ստա ժը պետք 

է հաշ վել ար տոն յալ կար գով՝ մե կ ամս վա ծա ռա յու թյու նը հաշ վե լով 1,5 ա մի ս, այ նու հետև 

ստաց ված արդ յուն քին պետք է գու մա րել ոչ ար տոն յալ կար գով ծա ռա յու թյան ստա ժը՝ 

25.12.2000 թվա կա նից մի նչև 01.04.2012 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի զին վո-

րա կան ծա ռա յու թյան հա մար: Վերջ նա կան հաշ վարկ կա տա րե լով՝ Դա տա րա նը եզ րա-

հան գել է, որ ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա դրու թյամբ Ա րա րատ Ա փո յա նի ընդ հա-

նուր աշ խա տան քա յին ստա ժը կազ մե լ է 20 տա րի 10 ա մի ս 7,5 օր, ո րից 19 տա րի 3 ա մի ս 

22,5 օ րը կազ մե լ է աշ խա տան քա յին ստա ժը, իսկ 1 տա րի 6 ա մի ս 15 օ րը՝ ԽՍՀՄ զին ված 

ու ժե րում ծա ռա յու թյու նը, այ սինքն՝ Ա րա րատ Ա փո յանն ու նե ցել է ա վե լի քան 20 տար վա 

զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ, ուս տի ծա գել է եր կա րամ յա զին վո րա կան ծա ռա յու-

թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու նրա ի րա վուն քը: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ի րա վա չափ հա մա րե լով Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  առ 

այն, որ Ա րա րատ Ա փո յա նը Ծա ռա յու թյու նից ա զատ վե լու պա հին՝ 01.04.2012 թվա կա նին, 

ու նե ցել է ա վե լի քան 20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ, հետ ևա բար եր կա-
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րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունքն Ա րա րատ Ա փո յա նի մոտ ծա գել 

է, մե ր ժել է Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը:

Մինչ դեռ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց 

սույն գոր ծով « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լուց ա ռաջ 

գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 թվա կա նի թիվ 

ՎԴ/4892/05/09 ո րոշ ման կի րա ռումն  ի րա վա չափ չէ հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ զին ծա ռա յող նե րի եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան 

կեն սա թո շա կի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե-

րի մա սին» ՀՀ 22.12.2010 թվա կա նի թիվ ՀՕ-243-Ն օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լը, այն է՝ մի նչև 

01.01.2011 թվա կա նը, կար գա վոր վել են նախ՝ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան-

դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-49 օ րեն քով և « Զին ծա ռա յող նե րի 

և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի կեն սա թո շակ նե րի նշա նակ ման կար գի և ն րանց 

ա պա հո վու թյան և  ար տո նու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.1993 թվա կա նի 

թիվ 277 ո րոշ մամբ, այ նու հետև՝ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո-

ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-258 օ րեն քով, «« Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց 

ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան օ րեն քի կի րար կումն  ա պա հո վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ մամբ:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 78-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն`   

ու ժը կորց րած ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մի նչև դրա ու ժը 

կորց նե լու օ րը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե նույն օ րեն քով կամ ակտն ու ժը 

կորց րած ճա նա չե լու մա սին ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։

Վե րոնշ յա լից հետ ևում է, որ այն դեպ քե րում, երբ ի րա վա կան ակտն ու ժը կորց րած է 

ճա նաչ վում, այդ ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է մի այն մի նչև դրա ու ժը կորց նե-

լու օ րը ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, չի տա րած վում դրա նից հե տո ծա գած հա-

րա բե րու թյուն նե րի վրա, ե թե նույն օ րեն քով կամ ակտն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին 

ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա խա տես ված չէ։

Այ սինքն՝ ըստ ժա մա նա կի մե ջ ի րա վա կան ակ տե րի գոր ծո ղու թյան հա մընդ հա նուր 

սկզբուն քի՝ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղու թյու նը տա րած վում է դրա ու ժի մե ջ ե ղած ժա-

մա նա կա հատ վա ծում ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած՝ 

ի րա վա կան ակ տի կի րա ռե լիու թյան հարցն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է կար գա վոր ման 

ա ռար կան կազ մող ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հի հետ: 

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով վե րոնշ յալ ի րա վա կան 

վեր լու ծու թյուն նե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ տվյ ալ դեպ քում ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման պահ է հան դի սա նում Ա րա րատ Ա փո յա նի՝ ծա ռա յու թյու-

նից ար ձակ վե լու օ րը, քա նի որ բո լոր դեպ քե րում եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո րա կան 

կենuա թո շա կի ի րա վունքն ան ձի մոտ ծա գում է ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու օր վա նից, 

հետ ևա բար սույն գոր ծով կի րառ ման են թա կա են Ա րա րատ Ա փո յա նի ծա ռա յու թյու նից 

ա զատ վե լու օր վա՝ 01.04.2012 թվա կա նի դրու թյամբ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, 

ո րոնք ի րենց հեր թին սահ ման ված են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ թե՛ « Զին ծա ռա յող նե րի և 

ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-49 օ րեն-

քով, թե՛ « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու-

թյան մա սին» թիվ ՀՕ-258 օ րեն քով եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը 

պայ մա նա վոր վել է ծա ռա յու թյու նից ա զատ վե լու պա հին ո րո շա կի զին վո րա կան ստա-

ժի առ կա յու թյամբ, այ սինքն՝ նախ կի նում գոր ծող կար գա վո րումն  ե րով ևս  եր կա րամ յա 

ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վունքն ան ձի մոտ կա րող էր ծա գել մի այն ծա ռա յու թյու-

նից ար ձակ վե լու պա հին, ե թե առ կա էր հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյան ստաժ:

Այս պես, « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա-

հո վու թյան մա սին» թիվ ՀՕ-49 օ րեն քի (ու ժը կորց րել է 30.11.1998 թվա կա նին) 10-րդ հոդ-
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վա ծի «ա» կե տի հա մա ձայն՝ եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քից 

օգտ վում են այն զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնք ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով 

ար ձակ վե լու պա հին ու նեն 20 և  ա վե լի տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ:

« Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու-

թյան մա սին» թիվ ՀՕ-258 օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի «ա» կե տի (հոդ վածն ու ժը կորց րել է 

22.12.2010 թվա կա նին) հա մա ձայն՝ եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա-

լու ի րա վուն քից օգտ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան, ոս-

տի կա նու թյան, ազ գա յին անվ տան գու թյան, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հան րա պե տա-

կան գոր ծա դիր մար մի ն նե րում ծա ռա յու թյու նը կար գա վո րող օ րենք նե րով սահ ման ված 

կար գով և ժամկ  ետ նե րով զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն ան ցած այն զին ծա ռա յող նե րը, 

ով քեր ծա ռա յու թյու նից սահ ման ված կար գով ար ձակ վե լու պա հին ու նեն առն վազն 

20 տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան ընդ հա նուր ժամկ  ետ (ստաժ):

Այս պի սով, թե՛ նախ կին, թե՛ ներ կա կար գա վո րումն  ե րով եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան 

զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի ծա գումն  օ րենս դի րը պայ մա նա վո րել է զին վո-

րա կան ծա ռա յու թյու նից ան ձին ար ձա կե լու հետ:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով մի նչև 

« Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լը գոր ծող ի րա վա կան 

ակ տե րը կի րա ռե լի կլի նեին մի այն այն դեպ քում, ե թե Ա րա րատ Ա փո յա նի՝ եր կա րամ յա 

ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը ծա գեր մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լը, այ սինքն՝ ե թե Ա րա րատ Ա փո յա նը ծա ռա յու թյու նից 

ար ձակ վեր մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնե լը և  

ար ձակ ման օր վա դրու թյամբ ու նե նար « Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ-

նե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված ընդ հա նուր զին-

վո րա կան ծա ռա յու թյան ստաժ:

Մինչ դեռ, վեր ջինս ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վել է 01.04.2012 թվա կա նին, հետ ևա բար 

սույն գոր ծով կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի րա վա-

կար գա վո րումն  ե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ զին ծա ռա յո ղը եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան զին վո-

րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք ձեռք է բե րում, մաս նա վո րա պես, ե թե ծա ռա յու թյու նից 

ար ձակ վե լու պա հին ու նի առն վազն 20 օ րա ցու ցա յին տար վա զին վո րա կան ծա ռա յու թյան 

ստաժ: 

Ինչ վե րա բե րում է ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց վկա յա կո չած թիվ 

ՎԴ/4892/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 թվա կա նի նա-

խա դե պա յին ո րոշ մա նը, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշված ո րոշ-

ման փաս տա կան հան գա մանք ներն էա կա նո րեն տար բեր վում են սույն գոր ծի փաս տա-

կան հան գա մանք նե րից:

Այս պես, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 29.10.2010 թվա կա նի թիվ ՎԴ/4892/05/09 ո րոշ-

մամբ նշել է, որ մի նչև 25.12.2000 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.1993 

թվա կա նի թիվ 277 ո րոշ ման կար գը զին ծա ռա յո ղին տա լիս էր ծո վի մա կեր ևույ թից 1.500 

մե տր և  ա վե լի բարձ րու թյան մե կ ամս վա ծա ռա յու թյունն ար տոն յալ պայ ման նե րով մե -

կու կես ա մի ս հաշ վե լու հնա րա վո րու թյուն, իսկ 25.12.2000 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ կա ռա-

վա րու թյան 27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ մամբ սահ ման ված կարգն այդ հաշ վար կի 

հա մար հիմք է ըն դու նել ծո վի մա կեր ևույ թից 1.700-2.000 մե տր բարձ րու թյու նը` սկսած 

30.11.1998 թվա կա նից: Այ սինքն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ-

մամբ սահ ման ված կար գի նշված պա հանջն ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող 

նորմ է, քա նի որ դրա նով կա տար վել է ծա ռա յու թյան ժամկ  ետն ար տոն յալ պայ ման նե-

րով հաշ վար կե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող՝ ծա ռա յու թյան վայ րի՝ ծո վի մա կեր ևույ թից 

սահ մա նա յին բարձ րու թյան փո փո խու թյուն՝ սահ մա նա յին բարձ րու թյու նը 1.500 մե տ րից 

դարձ նե լով 1.700 մե տր:

Վե րոգր յա լից ել նե լով` Հ մա յակ Ղա րիբ յա նի՝ մի նչև 25.12.2000 թվա կա նի մե կ ամս վա 

ծա ռա յու թյու նը հաշ վարկ վել է մե  կու կես ամ սով` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.1993 թվա-

կա նի թիվ 277 ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գին հա մա պա տաս խան, քա նի որ ՀՀ կա ռա-
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վա րու թյան 27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ մամբ սահ ման ված կարգն այդ ա ռու մով, 

որ պես ան ձի վի ճար կը վատ թա րաց նող նորմ, հե տա դարձ ուժ չի կա րող ու նե նալ: 

Մինչ դեռ, սույն գոր ծով Ա րա րատ Ա փո յա նի ծա ռա յու թյան վայ րը` Ար թիկ քա ղա քը, 

գտնվում է ծո վի մա կեր ևույ թից 1.800 մե տր մի  ջին բարձ րու թյան վրա, ո րը նրան տա-

լիս է զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մե կ ամս վա ծա ռա յու թյու նը ար տոն յալ՝ մե  կու կես ա մի ս 

հաշ վե լու հնա րա վո րու թյուն ինչ պես նախ կին, այն պես էլ ներ կա յումս գոր ծող ի րա վա-

կար գա վո րումն  ե րի դեպ քում, այ սինքն՝ ծա ռա յու թյան ժամկ  ետն ար տոն յալ պայ ման նե-

րով հաշ վար կե լու հա մար հիմք հան դի սա ցող՝ ծա ռա յու թյան վայ րի՝ ծո վի մա կեր ևույ թից 

սահ մա նա յին բարձ րու թյան փո փո խու թյուն տվյ ալ դեպ քում առ կա չէ: Վե րոգր յա լի հի-

ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք-

ներն տար բեր վում են թիվ ՎԴ/4892/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

29.10.2010 թվա կա նի նա խա դե պա յին ո րոշ մամբ հաս տատ ված փաս տա կան հան գա մանք-

նե րից: Բա ցի այդ, նշված նա խա դե պա յին ո րո շու մը վե րա բե րում է « Զին ծա ռա յող նե րի և 

ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի և 

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.05.1993 թվա կա նի թիվ 277 ո րոշ մամբ ու ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

27.11.2000 թվա կա նի թիվ 778 ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գե րի պա հանջ նե րի կի րառ մա-

նը, ո րոնք սույն գոր ծով կի րա ռե լի չեն՝ հաշ վի առ նե լով, որ Ա րա րատ Ա փո յա նը զին վո րա-

կան ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վել է 01.04.2012 թվա կա նին, ին չով պայ մա նա վոր ված վեր ջի-

նիս կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի նկատ մամբ կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րը: 

Այ սինքն՝ թիվ ՎԴ/4892/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.10.2010 

թվա կա նի նա խա դե պա յին ո րո շու մը վե րա բե րում է մի նչև 01.01.2011 թվա կա նը գոր ծող 

« Զին ծա ռա յող նե րի և ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամն  ե րի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի և դ րա նից բխող այլ ի րա վա կան ակ տե րի կի րառ մա նը և ՀՀ դա տա-

կան օ րենսգր քի 15-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի պա հանջ նե րից ել նե լով` այն կի րա ռե լի չէ 

01.01.2011 թվա կա նից գոր ծող « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո-

ղու թյան ժամկ  ե տից հե տո ծա գած ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ:

Անդ րա դառ նա լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի կող մի ց վկա յա կո չած այն փաս տին, 

որ Ա րա րատ Ա փո յա նը, 1995 թվա կա նից ծա ռա յե լով ծո վի մա կեր ևույ թից 1.700 մե տր և  

ա վե լի բարձ րու թյան վրա գտնվող վայ րում, ու նե ցել է ար տոն յալ պայ ման նե րով կեն-

սա թո շակ ձեռք բե րե լու ակն կա լիք, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա-

տա րան նե րը սխալ են կի րա ռել լե գի տիմ ակն կա լի քի ինս տի տու տը, ո րին անդ րա դար ձել 

է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը (տե՛ս, « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» 

73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի` ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյա նը հա մա պա տաս խա նու  թյան հար ցը 

ո րո շե լու  մա սին ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 15.01.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-723 

ո րո շու  մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ մի նչև « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե-

րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժի մե ջ մտնելն ա ռանձ նա պես վն ա սա կար, ա ռանձ նա պես ծանր 

պայ ման նե րում աշ խա տած և կեն սա թո շա կի նշա նա կում ստա ցած ան ձինք ակն կա-

լիք են ու նե ցել, որ ի րենց կեն սա թո շա կը են թա կա է հաշ վարկ ման ար տոն յալ կար գով, 

սա կայն նույն օ րեն քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով այդ ար տոն յալ կար գը վե րաց-

վել է՝ ան տե սե լով նաև նշված պայ ման նե րում աշ խա տած ան ձանց ակն կա լիքն առ այն, 

որ ի րենց կեն սա թո շա կը հաշ վարկ վե լու է ար տոն յալ կար գով: Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը 

վատ թա րաց նող նոր մե  րի հե տա դարձ ու ժի ար գել ման սկզբունքն ի րա վա կան անվ տան-

գու թյան սկզբուն քի հետ մե կ տեղ, կոչ ված է ա պա հո վե լու լե գի տիմ ակն կա լիք նե րի հան-

դեպ հար գան քը: 

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով նշա նակ ված կեն-

սա թո շա կի վե րա հաշ վար կի արդ յուն քում դրա տե սա կի փո փոխ ման (վատ թա րաց ման) 

ար գել քը, մի ա ժա մա նակ ճա նա չել է նաև ո րո շա կի պայ ման նե րում աշ խա տած և կեն սա-

թո շա կի նշա նա կում ստա ցած ան ձանց` ար տոն յալ կեն սա թո շակ ստա նա լու հան դեպ լե-

գի տիմ ակն կա լի քը: Ընդ ո րում, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը լե գի տիմ ակն կա լի քի 
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առ կա յու թյու նը ճա նա չել է մի այն այն ան ձանց մոտ, ո րոնք աշ խա տել և կեն սա թո շա կի 

նշա նա կում են ստա ցել: 

Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման` կեն սա թո շա կի հան դեպ լե գի-

տիմ ակն կա լի քը ծա գե լու հա մար մի այն աշ խա տե լու փաս տը բա վա րար չէ, ան ձի նկատ-

մամբ պետք է ար դեն իսկ նշա նակ ված լի նի կեն սա թո շակ կամ վեր ջինս պետք է ար դեն իսկ 

կեն սա թո շա կի ի րա վունք ձեռք բե րած լի նի, որ պես զի դրա հան դեպ լե գի տիմ ակն կա լի քը 

գոր ծի: Ըստ այդմ՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ճա նա չել է ոչ թե ո րո շա կի պայ-

ման նե րում աշ խա տած ան ձանց լե գի տիմ ակն կա լի քը այդ ըն թաց քում գոր ծող կար գա վո-

րումն  ե րով կեն սա թո շակ ստա նա լու նկատ մամբ, այլ ար դեն իսկ կեն սա թո շա կի ի րա վունք 

ձեռք բե րած ան ձանց լե գի տիմ ակն կա լիքն այդ ի րա վուն քը ձեռք բե րե լու պա հին գոր ծող 

կար գա վո րումն  ե րով կեն սա թո շակ ստա նա լու և դ րա չա փը այլևս չնվա զեց նե լու հան դեպ: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ օ րենս դիրն ի րա վա սու է օ րենսդ րա կան 

փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քում սահ մա նե լու կեն սա թո շա կի հետ կապ ված ի րա վա հա րա-

բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման լիո վին նոր հա մա կարգ, ո րը, սա կայն, չի կա րող վե րաց-

նել այն կեն սա թո շակ նե րը, այդ թվում՝ ար տոն յալ կար գով նշա նակ վող, ո րոնք ստա նա լու 

ի րա վունքն ան ձը ձեռք է բե րել նախ կի նում գոր ծող օ րենսդ րու թյան հի ման վրա:

Այս պի սով, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ան ձի կեն սա թո շակ ստա նա լու լե գի-

տիմ ի րա վուն քը կա պել է կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի հետ, մի նչ դեռ սույն գոր-

ծով նախ կի նում գոր ծող օ րենսդ րու թյան հի ման վրա կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի 

ծագ ման փաստ առ կա չէ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

կի րա ռե լի են « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ գոր ծող օ րեն քի կար գա վո րում-

նե րը, ո րոնք եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վուն քի, ինչ պես նաև զին վո-

րա կան ստա ժի ար տոն յալ հաշ վար կի (մե  կու կես ան գամ ա վել չա փով) հա մար նա խա տե-

սում են 20 օ րա ցու ցա յին տար վա ստա ժի առ կա յու թյուն:

Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն՝ Ա րա րատ Ա փո յա նը ծա ռա յու թյու նից սահ-

ման ված կար գով ա զատ վե լու պա հին ու նե ցել է օ րա ցու ցա յին 18 տա րի 2 ա մի ս 2 օր զին վո-

րա կան ստաժ, հետ ևա բար « Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված հիմ քով ծա ռա յու թյու նից ար ձակ վե լու պա հին 

Ա րա րատ Ա փո յա նը չի ու նե ցել եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շա կի ի րա վունք:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմն  ա վոր չէ Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի այն հետ ևու թյու նը, որ Ա րա րատ Ա փո յա նի մոտ ծա գել է եր կա րամ յա ծա ռա-

յու թյան կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք:

 Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-

տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե-

ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն-

ցիա յի վե րոգր յալ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու-
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նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու 

հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տի 26.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ վել է վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-

րար ման, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-

ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան 

տուր քի գու մա րը՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով, 

են թա կա է բռնա գանձ ման Ա րա րատ Ա փո յա նից: Բա ցի այդ, նկա տի ու նե նա լով, որ Ծա ռա-

յու թյու նը վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճա րել է 10.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 

տուրք, Ա րա րատ Ա փո յա նից հօ գուտ Ծա ռա յու թյան պետք է բռնա գան ձել նաև 10.000 ՀՀ 

դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն։ Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 29.07.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել՝ Ա րա րատ Ա փո յա նի հայ ցը` 

եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե րա բեր յալ բա րեն պաստ վար չա-

կան ակտ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սին, մե ր ժել: 

2. Ա րա րատ Ա փո յա նից հօ գուտ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ազ գա յին անվ տան-

գու թյան ծա ռա յու թյան բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար 

նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ա րա րատ Ա փո յա նից հօ գուտ ՀՀ պե տա կան բյու ջեի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ 

որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճար ման են թա կա և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-

քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա-

կան տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ։ 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0584/05/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ2/0584/05/13

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քելյ  ան

 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Գ. Ղա րիբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

 և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
2015 թվա կա նի հու լի սի 17-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Մա յիս Հա կոբ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար թուր 

Մե լիք յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 19.06.2014 թվա կա-

նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Մա յիս Հա կոբ յա նի հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա-

կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյան 

(այ սու հետ` Ծա ռա յու թյուն) և Ծա ռա յու թյան աշ խա տա կազ մի  Մար տու նու սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան տա րած քա յին բաժ նի (այ սու հետ` Սո ցապ բա ժին)` տա րի քա յին ար տոն-

յալ կեն սա թո շակ նշա նա կե լը մե ր ժե լու մա սին 29.07.2013 թվա կա նի մե րժ ման գրու թյունն 

ան վա վեր ճա նա չե լու և մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լուն պար տա վո րեց նե 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` Մա յիս Հա կոբ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել տա րի քա-

յին ար տոն յալ կեն սա թո շակ նշա նա կե լը մե ր ժե լու մա սին Ծա ռա յու թյան 29.07.2013 թվա-

կա նի մե րժ ման գրու թյու նը և պար տա վո րեց նել Սո ցապ բաժ նին նշա նա կե լու մաս նա կի 

կեն սա թո շակ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Թո րոս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

28.12.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

 ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 19.06.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 

28.12.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո փոխ վել` հայ ցը մե րժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Մա յիս Հա կոբ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել << Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծը, ո րը պետք կի րա ռեր, կի րա ռել է <<Ի րա վա-

կան ակ տե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 87-րդ հոդ վա ծը, ո րը չպետք է կի րա ռեր, սխալ է մե կ-

նա բա նել << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծը, <<Ի րա-

վա կան ակ տե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծը և ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 05.05.2011 

թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րո շու  մը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նի վճիռն ըստ էու թյան հան դի սա-

նում է հիմն  ա վոր ված և  օ րի նա կան դա տա կան ակտ, ո րը վե րաց նում է Մա յիս Հա կոբ յա նի 

սե փա կա նու թյան, մաս նա վո րա պես` եր կա րամ յա ծա ռա յու թյան հա մար մաս նա կի կեն սա-

թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի խախ տու մը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան 

ակ տի ըն դուն ման ժա մա նակ ան տես վել է, որ Մա յիս Հա կոբ յա նը Վար դա ձոր գյու ղի մի ջ-

նա կարգ դպրո ցում 01.09.1984 թվա կա նից աշ խա տել է որ պես մա թե մա տի կա յի և ֆի զի-

կա յի ու սու ցիչ, ուս տի վեր ջի նիս մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժի տևո ղու թյու-

նը մի նչև 31.08.2003 թվա կա նը կազ մում է 18 տա րի` պա հանջ վող 12 տար վա փո խա րեն: 

Հետ ևա բար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն` 

Մա յիս Հա կոբ յանն ու նի մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քի առ կա յու-

թյան հար ցը գնա հա տե լիս սխալ մամբ հիմք է ըն դու նել մի այն Մա յիս Հա կոբ յա նի կող-

մի ց 14.03.1988 թվա կա նից մի նչև 18.01.2010 թվա կա նը մի ջ նա կարգ դպրո ցի տնօ րե նի ար-

տա դա սա րա նա կան և  ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րա կու թյան աշ խա տանք նե րի գծով 

տե ղա կալ աշ խա տե լու հան գա ման քը: Ա վե լին, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց որ ևէ 

հիմն  ա վոր ման գտել է, որ մի ջ նա կարգ դպրո ցի տնօ րե նի ար տա դա սա րա նա կան և  ար-

տադպ րո ցա կան դաս տիա րա կու թյան աշ խա տանք նե րի գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը չի 

հա մար վում ման կա վար ժա կան ստաժ, և դ րա հա մար մաս նա կի կեն սա թո շակ չի նշա-

նակ վում:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը լիար ժեք կեր պով չի տվել իր ո րոշ ման ի րա վա կան և փաս-

տա կան հիմն  ա վո րումն  ե րը, գնա հատ ման ա ռար կա չի դարձ րել գոր ծում առ կա բո լոր 

ա պա ցույց նե րը, մաս նա վո րա պես` չի գնա հա տել Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին 

գրքույ կը, ո րով հիմն  ա վոր վում է վեր ջի նիս կող մի ց ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու փաս տը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 19.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 28.12.2013 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու թիվ AH0486218 անձ նագ րի հա մա-

ձայն` Մա յիս Սե րո բի Հա կոբ յա նը ծնվել է 30.04.1958 թվա կա նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 3):

2) Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին գրքույ կի գրա ռումն  ե րի հա մա ձայն` 01.09.1984 

թվա կա նին Մա յիս Հա կոբ յա նը նշա նակ վել է Վար դա ձոր գյու ղի մի ջ նա կարգ դպրո ցի մա-

թե մա տի կա յի և ֆի զի կա յի ու սու ցիչ, 14.03.1988 թվա կա նին Մա յիս Հա կոբ յա նը նշա նակ վել 

է նույն դպրո ցի <<տնօ րե նի տե ղա կալ` ար տադպ րո ցա կան և  ար տա դա սա րա նա կան դաս-

տիա րա կու թյան աշ խա տանք նե րի գծով>>, 18.01.2010 թվա կա նին Մա յիս Հա կոբ յա նի վրա 

դրվել է նույն դպրո ցի տնօ րե նի պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը, 21.11.2011 թվա կա-
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նին Մա յիս Հա կոբ յա նը նշա նակ վել է <<ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դա ձոր գյու ղի մի ջ-

նա կարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 4-6):

3) Ծա ռա յու թյան 29.07.2013 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` մաս նա կի կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու մա սին Մա յիս Հա կոբ յա նի 16.07.2013 թվա կա նի թիվ 14/14536 դի մու մի  կա-

պակ ցու թյամբ Ծա ռա յու թյան պե տի տե ղա կա լը Մա յիս Հա կոբ յա նին հայտ նել է, որ նրա 

կող մի ց 14.03.1988-18.01.2010 թվա կան նե րին զբա ղեց ված ար տա դա սա րա նա կան, ար-

տադպ րո ցա կան աշ խա տանք նե րի գծով մի ջ նա կարգ դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կա լի պաշ-

տո նը նա խա տես ված չէ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ մամբ, 

և  այդ պաշ տո նը զբա ղեց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծը (14.03.1988-18.01.2010 թվա կան ներ) 

մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար մաս նա գի տա կան ստա ժում չի հաշ վարկ-

վում, հետ ևա բար Մա յիս Հա կոբ յա նը չու նի մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 9):

4) ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան 27.06.2013 թվա կա նի գրու թյան հա մա-

ձայն` ի պա տաս խան Մա յիս Հա կոբ յա նի դի մու մի ` ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու-

թյան աշ խա տա կազ մի  ղե կա վա րը պար զա բա նել է, որ Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին 

գրքույ կում <<դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կալ` ար տադպ րո ցա կան և  ար տա դա սա րա նա կան 

դաս տիա րա կու թյան աշ խա տանք նե րի գծով>> գրա ռու մը չի հա մա պա տաս խա նում ՍՍՀՄ 

լու սա վո րու թյան մի  նիստ րու թյան 10.05.1985 թվա կա նի թիվ 94 հրա մա նով հաս տատ ված 

պաշ տո նա յին ան վան մա նը, այն է` <<դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կալ ար տադ րա կան ու սուց-

ման գծով` ե րե խա նե րի հետ ար տա դա սա րա նա կան և  ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րակ-

չա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պիչ>> (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր ված մաս նա կի աշ խա տան քա յին կեն սա թո շա կի ի րա-

վուն քի ի րաց ման վե րա բեր յալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը մի ա 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` 

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. կեն սա թո շակ նշա նա կե լու  ի րա վա-

սու  թյու ն ու  նե ցող վար չա կան մար մի նն ի րա վա սու  է արդ յո՞ք մե ր ժել ֆի զի կա կան ան ձին 

մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կելն այն պայ ման նե րու մ, երբ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձի 

աշ խա տան քա յին գրքու յ կու մ նշված պաշ տոնն իր էու  թյամբ հա մա պա տաս խա նու մ է ՀՀ 

կա ռա վա րու  թյան ո րոշ մամբ սահ ման ված մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վու նք տվող մաս-

նա գի տու  թյու ն նե րի և պաշ տոն նե րի ցան կու մ նա խա տես ված պաշ տո նի ի րա կան ան վան-

մա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 

ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյու նում ճա նաչ վում և պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 
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իր հա յե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի նե լու և կ տա կե լու իր սե փա-

կա նու թյու նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ծե րու-

թյան, հաշ ման դա մու թյան, հի վան դու թյան, կե րակ րո ղին կորց նե լու, գոր ծազր կու թյան և  

օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք: Սո-

ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ծա վալն ու ձևե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ ու նի իր 

գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել իր գույ քից` բա ցա ռու-

թյամբ ի շահ հան րու թյան` այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես ված են օ րեն քով ու մի -

ջազ գա յին ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե րով:

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա-

մա ձայն` նույն օ րեն քը կար գա վո րում է պե տա կան կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյան 

կա ռա վար մա նը և ֆի նան սա վոր մանն առնչ վող հա րա բե րու թյուն նե րը, սահ մա նում է պե-

տա կան կեն սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, կեն սա թո շակ հաշ վար կե լու (վե րա հաշ վար կե լու), 

նշա նա կե լու և վ ճա րե լու պայ ման ներն ու կար գը:

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա-

մա ձայն` նույն օ րեն քով կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձը կեն սա թո շակ ստա նա լու 

ի րա վունք ու նի, ե թե օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով դի մե լ է կեն սա թո շակ նշա-

նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում (այ սու-

հետ` կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում), և ն րան նշա նակ վել է կեն սա թո շակ 

(...):

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

կե տի հա մա ձայն` մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նակ վում է կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա-

տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին, ե թե լրա ցել է նրանց 55 տա րին և  ու նեն առն վազն 25 

օ րա ցու ցա յին տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ, ո րից առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րին 

մաս նա գի տա կան ստաժ է:

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող 

մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժում հաշ վառ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած ցան կում նշված մաս նա գի տու թյուն նե րով և պաշ-

տոն նե րում մի նչև 2003 թվա կա նի օ գոս տո սի 1-ն  աշ խա տած ժա մա նա կա հատ ված նե րը: 

Հա մա տե ղու թյամբ աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին 

ստա ժում չի հաշ վառ վում:

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին 

պար բե րու թյան հա մա ձայն` կեն սա թո շա կը կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձի (...) 

գրա վոր դի մու մի  հի ման վրա նշա նա կում է կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նու մը` 

ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնակ չու թյան պե տա կան ռե գիստ րում առ կա` Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող ան ձի հաշ վառ ման 

հաս ցեի մա սին տվյ ալ նե րի:

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա-

մա ձայն` կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նու մը դի մումն  ըն դու նե լուց հե տո` տա սը 

աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում, հիմք ըն դու նե լով ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը և 

պե տա կան կեն սա թո շա կա յին հա մա կար գի տվյ ալ նե րի շտե մա րա նի տվյ ալ նե րը, կա յաց-

նում է հետև յալ ո րո շումն  ե րից մե  կը.

1) նշա նա կել կեն սա թո շակ.

2) նշա նա կել կեն սա թո շակ և տե ղե կաց նել կեն սա թո շա կը վե րա հաշ վար կե լու հա մար 

լրա ցու ցիչ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյան մա սին.

3) մե ր ժել կեն սա թո շակ նշա նա կե լը:

<< Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա-
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կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա հայ տե լով 

գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին առ կա հան գա մանք նե րը:

<<<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն-

քի կի րար կումն  ա պա հո վե լու մա սին>> ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 

665-Ն ո րոշ ման թիվ 1 հա վել վա ծով հաս տատ ված << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա-

սին>> Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով կեն սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար դի-

մե  լու, կեն սա թո շակ նշա նա կե լու (վե րա հաշ վար կե լու), կեն սա թո շա կի տե սա կը փո խե լու, 

կեն սա թո շակ վճա րե լու և կեն սա թո շա կի գործ (փաս տաթղ թեր) վա րե լու կար գի 28-րդ 

կե տի հա մա ձայն` մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լիս` մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա-

յին ստա ժում հաշ վարկ վում է մի այն հիմն  ա կան աշ խա տա վայ րում աշ խա տած ժա մա նա-

կա հատ վա ծը: Հա մա տե ղու թյամբ (կամ ժա մավ ճա րով) աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը 

մաս նա գի տա կան ստա ժում չի հաշ վարկ վում:

Նույն կար գի 29-րդ կե տի հա մա ձայն` ե թե ան ձը նույն կազ մա կեր պու թյու նում հա մա-

տե ղել է եր կու պաշ տոն կամ մաս նա գի տու թյուն և  աշ խա տան քի ըն դու նե լը ձևա կերպ վել 

է մե կ հրա մա նով, ո րի մե ջ ա ռա ջի նը գրառ ված մաս նա գի տու թյու նը կամ պաշ տո նը նշված 

է մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող ցան կում, իսկ երկ րոր դը նշված չէ, ա պա այս 

դեպ քում տվյ ալ կազ մա կեր պու թյու նում աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը հաշ վառ վում է 

մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տա կան ստա ժում, իսկ 30-րդ կե տի 

հա մա ձայն` մաս նա կի կեն սա թո շա կի չա փը հաշ վար կե լիս` հաշ վի է առն վում մի այն մաս-

նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժը:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով 

հաս տատ ված կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի 

կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն նե րի ցան կում, ի թիվս 

այլ պաշ տոն նե րի, նե րառ ված են նաև պե տա կան հան րակր թա կան դպրո ցում ու սուց չի 

(դա սա տո ւի), դաս վա րի, տնօ րե նի (դի րեկ տո րի, վա րի չի), ու սումն  ա դաս տիա րակ չա կան 

(ու սումն  ա կան, դաս տիա րակ չա կան), ու սումն  աար տադ րա կան մա սի կամ ար տադ րա կան 

ու սուց ման գծով տե ղա կալ նե րի, ու սումն  ա դաս տիա րակ չա կան (ու սումն  ա կան, դաս տիա-

րակ չա կան) մա սի վա րիչ նե րի պաշ տոն նե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նը սո ցիա լա կան պե տու թյուն է: Սո ցիա լա կան պե տու թյան կար ևո րա գույն բնու թագ-

րիչ նե րից մե  կը մարդ կանց սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան արդ յու նա վետ ե րաշ-

խիք նե րի ա պա հո վումն  է: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծը ե րաշ խա վո րում է 

յու րա քանչ յուր ան ձի սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ի րա վուն քը, ո րը են թադ րում է նաև 

կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քը` օ րեն քով սահ ման ված ձևե րով ու ծա վա լով:

 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 04.10.2006 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-649 ո րոշ մամբ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ կեն սա թո շա կի վճա րու մը գործ նա կա-

նում սե փա կա նու թյու նը սե փա կա նա տի րո ջը փո խան ցե լու մի  ջոց է: Կեն սա թո շա կը, սո-

ցիա լա կան ա պա հո վու թյան մի  ջոց լի նե լով հան դերձ, սե փա կա նու թյան ձև  է նաև ըստ 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին 

ի րա վուն քի: Այս հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հի-

շա տա կել, որ ՄԻԵԴ-ի կող մի ց ձևա վոր ված նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` Կոն-

վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված <<գույք>> 

հաս կա ցու թյունն ու նի ինք նա վար նշա նա կու թյուն, ո րը չի սահ մա նա փակ վում նյու թա կան 

ի րե րի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով և կապ ված չէ ներ պե տա կան օ րենսդ-

րու թյան ձևա կան դա սա կարգ ման հետ: Ինչ պես նյու թա կան ի րե րը, գույ քա յին հան դի-

սա ցող ո րո շա կի այլ ի րա վունք ներ ու շա հեր նույն պես կա րող են հա մար վել <<գույ քա յին 

ի րա վունք ներ>> և հետ ևա բար նաև <<գույք>> նույն դրույ թի ի մաս տով: Յու րա քանչ յուր 

գոր ծով պար զա բան ման են թա կա հարցն այն է, թե արդ յոք, գոր ծի բո լոր հան գա մանք-

նե րից ել նե լով, դի մու մա տուն ու նե ցել է Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին 

հոդ վա ծով պաշտ պան վող նյու թա կան շահ (տե´ս, օ րի նակ, Մի նաս յա նը և Սե մե րջ յանն 

ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով ՄԻԵԴ 23.06.2009 թվա կա նի վճի ռը, 55-րդ կետ): Միա ժա-



501

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

մա նակ ՄԻԵԴ-ը տվել է Կոն վե ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով 

<<սե փա կա նու թյուն>> հաս կա ցու թյան ընդ լայն ված մե կ նա բա նու թյուն` օգ տա գոր ծե լով 

<<օ րի նա կան սպա սե լիք>> հաս կա ցու թյու նը: Մաս նա վո րա պես, ՄԻԵԴ-ը ար ձա նագ րել է, 

որ պա հան ջի ի րա վուն քը ստա նում է <<սե փա կա նու թյուն>> ո րա կումն  այն պա հից, երբ 

անձն ու նե նում է <<օ րի նա կան սպա սե լիք>> իր ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 

(տե՛ս, <<Պ րե սոս Կոմ պա նիա Նա վիե ռա ՍԱ>>-ն և այ լոք ընդ դեմ Բել գիա յի գոր ծով ՄԻԵԴ 

20.11.1995 թվա կա նի վճի ռը): Ըստ ՄԻԵԴ-ի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` պա հան ջի ի րա-

վուն քը Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով կա րող է ըն կալ-

վել որ պես գույ քա յին ի րա վունք, ե թե բա վա րար չա փով հիմն  ա վոր ված է, որ այն կա-

րող է ի րա վա բա նո րեն ի րաց վել (տե՛ս, Բու ր դովն  ընդ դեմ Ռու  սաս տա նի գոր ծով ՄԻԵԴ 

07.05.2002 թվա կա նի վճի ռը, 40-րդ կետ):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՄԻԵԴ-ի վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը, իր նախ կին ո րո շումն  ե րում ար ձա նագ րել է, որ կեն սա թո շա կի ի րա վուն քը Կոն վեն-

ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծով պաշտ պան վող գույ քա յին ի րա վունք է (տե՛ս, 

օ րի նակ` Թե րե զա Գ ևորգ յանն ընդ դեմ ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա-

րա րու  թյան ՀՀ բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նու  թյան գոր ծա կա լու  թյան թիվ ՎԴ/5086/05/09 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 03.12.2010 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյան հետ կապ-

ված հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող հիմն  ա կան օ րենսդ րա կան ակ տը << Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րենքն է, ո րը սահ մա նում է պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի 

տե սակ նե րը, կեն սա թո շակ հաշ վար կե լու, նշա նա կե լու և վ ճա րե լու պայ ման ներն ու կար-

գը: Օ րենս դի րը, << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով ամ րագ րե լով պե-

տա կան կեն սա թո շակ նե րի տե սակ նե րը, դրանց շար քում սահ մա նել է նաև մաս նա կի կեն-

սա թո շա կը, ո րը դաս վում է աշ խա տան քա յին կեն սա թո շակ նե րի շար քին (<< Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կետ) և ն շա նակ-

վում է կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ֆի զի կա կան ան ձանց կեն սա թո շակ նշա նա կե լը տե ղի է ու նե նում 

ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կեն-

սա թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ի կող մի ց կա յաց վող ո րոշ ման 

հի ման վրա, որն էլ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա նար գել 

օգտ վե լու իր` կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վուն քից: Օ րենս դի րը հստակ սահ մա նել է, որ 

մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 

ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա կան հան գա մանք նե-

րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` պար զե լու հա մար տվյ ալ ֆի զի կա կան 

ան ձի մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ` << Պե տա կան կեն սա թո-

շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա-

հանջ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

<< Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու-

թյու նից հետ ևում է, որ կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րը կա-

րող են ձեռք բե րել մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք, ե թե կեն սա թո շակ նշա-

նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում դի մե  լու 

պա հին լրա ցել է նրանց 55 տա րին, ու նեն առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար վա աշ խա տան-

քա յին ստաժ և մի նչև 01.08.2003 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում առն վազն 12 

օ րա ցու ցա յին տա րի աշ խա տել են մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող հա մա պա-

տաս խան մաս նա գի տու թյուն նե րով կամ պաշ տոն նե րում: Ընդ ո րում, կրթու թյան, մշա-

կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք 

տվող մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն նե րի ցան կը սահ ման ված է <<<< Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի կի րար կումն  ա պա-

հո վե լու մա սին>> ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 

հա վել վա ծով:
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Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ կրթու թյան, մշա կույ թի աշ-

խա տո ղը կա րող է ձեռք բե րել մաս նա կի աշ խա տան քա յին կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա-

վունք հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան դեպ քում.

1) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում դի մե  լու պա հին լրա ցել է կրթու թյան, 

մշա կույ թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տո ղի 55 տա րին,

2) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում դի մե  լու պա հին կրթու թյան, մշա կույ-

թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տողն ու նի առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար վա աշ խա տան-

քա յին ստաժ,

3) կրթու թյան, մշա կույ թի բնա գա վա ռի տվյ ալ աշ խա տո ղի` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 

05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով սահ ման ված ցան կում 

ընդգրկ ված մաս նա գի տու թյուն նե րով և պաշ տոն նե րում մի նչև 01.08.2003 թվա կանն ըն-

կած ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տած մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժը 

կազ մում է առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րի: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը, 28.12.2013 թվա կա նի վճռով բա վա րա րե լով Մա յիս Հա-

կոբ յա նի հայ ցը, ան վա վեր է ճա նա չել տա րի քա յին ար տոն յալ կեն սա թո շակ նշա նա կե-

լը մե ր ժե լու մա սին Ծա ռա յու թյան 29.07.2013 թվա կա նի գրու թյու նը և պար տա վո րեց րել 

է Սո ցապ բաժ նին մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կել Մա յիս Հա կոբ յա նին: Դա տա րանն 

իր վճռի հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ << Վար չա րա րու թյան հի մունք-

նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով Ծա ռա յու-

թյան 29.07.2013 թվա կա նի գրու թյու նը հան դի սա նում է ան վա վեր վար չա կան ակտ. այդ 

գրու թյամբ մե ր ժե լով մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու Մա յիս Հա կոբ յա նի դի մու մը` 

<<(...) Ծա ռա յու թյու նը սխալ է մե կ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 

665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով հաս տատ ված ցան կի դրույթ նե րը, քա նի որ այն չի 

հա մադ րել 1988 թվա կա նին ՀԽՍՀ-ում դեռևս գոր ծող ՍՍՀՄ լու սա վո րու թյան մի  նիստ րու-

թյան 16.05.1985 թվա կա նի թիվ 94 հրա մա նով հաս տատ ված հրա հան գի թիվ 5 հա վել վա-

ծի, << Հան րակր թու թյան մա սին>> ՀՀ օ րեն քի և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 14.10.2010 թվա կա նի 

թիվ 1391-Ն ո րոշ ման հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի հետ (...)>>:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 19.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ծա ռա յու թյան վե րաքն-

նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 28.12.2013 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է և փո-

փոխ վել` Մա յիս Հա կոբ յա նի հայ ցը մե րժ վել է: Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր այդ ո րո շու մը 

պատ ճա ռա բա նել է այն փաս տար կով, որ Մա յիս Հա կոբ յա նին մաս նա կի կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու` ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված հիմ քերն առ կա չեն, քա նի որ վեր ջինս չի 

զբա ղեց րել ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել-

վա ծով հաս տատ ված ցան կում նշված որ ևէ պաշ տոն:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ֆի զի կա կան ան ձի` մաս նա կի աշ խա-

տան քա յին կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունքն ի րաց վում է տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձի 

դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կեն սա թո շակ նշա նա կե լու 

ի րա վա սու թյուն ու նե ցող մարմն  ի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման կող մի ց կա յաց-

վող ո րոշ ման հի ման վրա: Այդ վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում կեն սա թո շակ նշա նա կե-

լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա կան 

հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` պար զե լու հա մար դի-

մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի մոտ մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու հա մար 

անհ րա ժեշտ` << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված վե րը 

նշված բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա-

յու թյու նը:

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ծա ռա յու թյու նը, 29.07.2013 թվա կա նի գրու թյամբ 

մե ր ժե լով Մա յիս Հա կոբ յա նին մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լը, իր այդ ո րոշ ման հիմ-

քում դրել է այն հան գա ման քը, որ Մա յիս Հա կոբ յա նը 14.03.1988-18.01.2010 թվա կան նե րին 
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զբա ղեց րել է ար տա դա սա րա նա կան, ար տադպ րո ցա կան աշ խա տանք նե րի գծով մի ջ նա-

կարգ դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կա լի պաշ տո նը, ո րը նա խա տես ված չէ ՀՀ կա ռա վա րու-

թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ մամբ` որ պես մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա-

վունք տվող մաս նա գի տու թյուն կամ պաշ տոն: Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, 

որ Ծա ռա յու թյու նը Մա յիս Հա կոբ յա նի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի 

ըն թաց քում չի կա տա րել փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ-

տիվ քննար կում, չի պար զել այդ վար չա կան վա րույ թի հա մար էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող բո լոր, այդ թվում` Մա յիս Հա կոբ յա նի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը:

Այս պես, սույն գոր ծում առ կա ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան 

27.06.2013 թվա կա նի գրու թյան հա մա ձայն` Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին գրքույ-

կում <<դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կալ` ար տադպ րո ցա կան և  ար տա դա սա րա նա կան դաս-

տիա րա կու թյան աշ խա տանք նե րի գծով>> գրա ռու մը չի հա մա պա տաս խա նում ՍՍՀՄ 

լու սա վո րու թյան մի  նիստ րու թյան 10.05.1985 թվա կա նի թիվ 94 հրա մա նով հաս տատ ված 

պաշ տո նա յին ան վան մա նը, այն է` <<դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կալ ար տադ րա կան ու սուց-

ման գծով` ե րե խա նե րի հետ ար տա դա սա րա նա կան և  ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րակ-

չա կան աշ խա տան քի կազ մա կեր պիչ>>: Փաս տո րեն, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին գրքույ կում վե րը նշված պաշ տո նի ան վա նումն  ար-

ձա նագր վել է ոչ լիար ժեք և  այդ պաշ տոնն իր գոր ծա ռույթ նե րով, ըստ էու թյան, հա մա-

պա տաս խա նել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ մամբ սահ-

ման ված <<դպրո ցի տնօ րե նի տե ղա կալ ար տադ րա կան ու սուց ման գծով` ե րե խա նե րի 

հետ ար տա դա սա րա նա կան և  ար տադպ րո ցա կան դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քի 

կազ մա կեր պիչ>> պաշ տո նի ան վան մա նը և բո վան դա կու թյա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա-

նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով հաս տատ ված կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ 

կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա-

գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն նե րի ցան կում, ի թիվս այլ պաշ տոն նե րի, նե րառ ված է նաև 

պե տա կան հան րակր թա կան դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման 

գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը: Փաս տո րեն, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 

665-Ն ո րոշ ման հա մա ձայն` դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման 

գծով տե ղա կա լի պաշ տո նը հա մար վում է կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի 

աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող պաշ տոն:

Այս պի սով, Մա յիս Հա կոբ յա նի կող մի ց Վար դա ձոր գյու ղի մի ջ նա կարգ դպրո ցում 

14.03.1988-18.01.2010 թվա կան նե րին զբա ղեց րած պաշ տո նի ի րա կան ան վա նու մը հա-

մադ րե լով ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա-

վել վա ծով հաս տատ ված կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե-

րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն նե րի 

ցան կում նշված պաշ տո նի ան վա նումն  ե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն 

եզ րա կա ցու թյան, որ Մա յիս Հա կոբ յա նի կող մի ց Վար դա ձոր գյու ղի մի ջ նա կարգ դպրո-

ցում 14.03.1988-18.01.2010 թվա կան նե րին զբա ղեց րած պաշ տո նը նա խա տես ված է այդ 

ցան կում, քա նի որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 

6 հա վել վա ծով հաս տատ ված կրթու թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա-

տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա վունք տվող մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ-

տոն նե րի ցան կում, ի թիվս այլ պաշ տոն նե րի, նե րառ ված է նաև պե տա կան հան րակր-

թա կան դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման գծով տե ղա կա լի 

պաշ տո նը: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ կա ռա վա րու-

թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով սահ ման ված կրթու-

թյան, մշա կույ թի ո րոշ կա տե գո րիա նե րի աշ խա տող նե րին մաս նա կի կեն սա թո շա կի ի րա-

վունք տվող մաս նա գի տու թյուն նե րի և պաշ տոն նե րի ցան կում ընդգրկ ված` պե տա կան 

հան րակր թա կան դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման գծով տե ղա-

կա լի պաշ տո նում Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տած ժա մա նա կա հատ վա ծը մի նչև 01.08.2003 
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թվա կա նը կազ մում է շուրջ 15 տա րի: Հետ ևա բար ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա-

նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա ծով սահ ման ված ցան կում ընդգրկ ված` պե տա-

կան հան րակր թա կան դպրո ցի տնօ րե նի (դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման գծով 

տե ղա կա լի պաշ տո նում Մա յիս Հա կոբ յա նի մաս նա գի տա կան աշ խա տան քա յին ստա ժը 

մի նչև 01.08.2003 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մում է ա վե լի քան 12 

օ րա ցու ցա յին տա րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի փաս տե րով հիմն  ա վոր վում 

է, որ Մա յիս Հա կոբ յա նը մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու հա մար կեն սա թո շակ նշա-

նա կող հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նում, այն է` Սո ցապ բա ժին, դի մե  լու պա հին` 

16.07.2013 թվա կա նին, ու նե ցել է ա վե լի, քան 25 տար վա աշ խա տան քա յին ստաժ, ին չը 

հաս տատ վում է Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տան քա յին գրքույ կի գրա ռումն  ե րով: Բա ցի այդ, 

սույն գոր ծի փաս տե րով հիմն  ա վոր վում է նաև, որ Մա յիս Հա կոբ յա նի կող մի ց մաս նա կի 

կեն սա թո շակ ստա նա լու հա մար Սո ցապ բա ժին դի մե  լու պա հին` 16.07.2013 թվա կա նին, 

վեր ջի նիս 55 տա րին լրա ցած է ե ղել, քա նի որ Մա յիս Հա կոբ յա նի անձ նագ րի հա մա ձայն` 

վեր ջինս ծնվել է 30.04.1958 թվա կա նին:

Այս պի սով, վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րի և սույն գոր ծի փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի հա մադ րու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, 

որ Մա յիս Հա կոբ յա նը` որ պես կրթու թյան բնա գա վա ռի աշ խա տող, ու նի մաս նա կի աշ խա-

տան քա յին կեն սա թո շակ ստա նա լու ի րա վունք, քա նի որ`

1) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում` Սո ցապ բա ժին, դի մե  լու պա հին` 

16.07.2013 թվա կա նին, Մա յիս Հա կոբ յա նի 55 տա րին լրա ցած է ե ղել,

2) կեն սա թո շակ նշա նա կող ստո րա բա ժա նում` Սո ցապ բա ժին, դի մե  լու պա հին` 

16.07.2013 թվա կա նին, Մա յիս Հա կոբ յանն ու նե ցել է առն վազն 25 օ րա ցու ցա յին տար վա 

աշ խա տան քա յին ստաժ,

3)  ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.05.2011 թվա կա նի թիվ 665-Ն ո րոշ ման թիվ 6 հա վել վա-

ծով սահ ման ված ցան կում ընդգրկ ված` պե տա կան հան րակր թա կան դպրո ցի տնօ րե նի 

(դի րեկ տո րի) ար տադ րա կան ու սուց ման գծով տե ղա կա լի պաշ տո նում մի նչև 01.08.2003 

թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում Մա յիս Հա կոբ յա նի աշ խա տած մաս նա գի տա-

կան աշ խա տան քա յին ստա ժը կազ մում է առն վազն 12 օ րա ցու ցա յին տա րի:

Հետ ևա բար Մա յիս Հա կոբ յա նը բա վա րա րում է մաս նա կի կեն սա թո շակ ստա նա լու 

հա մար անհ րա ժեշտ` << Պե տա կան կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված 

բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րին ու պա հանջ նե րին, ին չը նշա նա կում է, որ կեն սա թո շակ 

նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող հա մա պա տաս խան վար չա կան մար մի  նը պար տա-

վոր էր ո րո շում կա յաց նել Մա յիս Հա կոբ յա նին մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու վե-

րա բեր յալ, որն էլ վեր ջի նիս հնա րա վո րու թյուն կտար ա նար գել օգտ վե լու իր` ՀՀ Սահ-

մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված կեն սա թո շակ ստա նա լու գույ քա յին 

ի րա վուն քից:

Մինչ դեռ Ծա ռա յու թյու նը չի կա տա րել Մա յիս Հա կոբ յա նի դի մու մի  հի ման վրա հա-

րուց ված վար չա կան վա րույ թի փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և 

oբյեկ տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյու նը և չի պար զել << Պե տա կան 

կեն սա թո շակ նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված` Մա յիս Հա կոբ յա նին մաս նա կի կեն-

սա թո շակ նշա նա կե լու հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա-

յու թյան հան գա ման քը: Փաս տո րեն, Ծա ռա յու թյունն իր 29.07.2013 թվա կա նի գրու թյամբ 

ան հիմն  կեր պով մե ր ժել է մաս նա կի կեն սա թո շակ նշա նա կե լու Մա յիս Հա կոբ յա նի դի մու-

մը, ին չը հաշ վի չի առն վել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ծա ռա յու թյան 29.07.2013 

թվա կա նի գրու թյունն ըն դուն վել է օ րեն քի, մաս նա վո րա պես` << Պե տա կան կեն սա թո շակ-

նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 14-րդ, 33-րդ հոդ ված նե րի և << Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի խախտ մամբ: Հետ ևա բար 

Դա տա րանն իր վճռում ի րա վա ցիո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Ծա ռա յու թյան 

29.07.2013 թվա կա նի գրու թյու նը << 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 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակտ 

է և  ի րա վա չա փո րեն հայ ցը բա վա րա րել է ամ բող ջու թյամբ:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-րդ, 151-րդ և 163-

րդ հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ-

րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար-

կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: 

Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-

տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, 

քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 

հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Սույն գոր ծով դա տա կան ծախ սե րը կազմ ված են մի այն պե տա կան տուր քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայց վոր Մա յիս Հա կոբ յա նը վճռա բեկ 

բո ղո քի հա մար վճա րել է 40.000 ՀՀ դրամ, և քա նի որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել 

վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րա կա նաց ման հա մար, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Մա յիս Հա կոբ յա նի 

կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Ծա ռա յու թյան կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

19.06.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 28.12.2013 

թվա կա նի վճռին:

2. ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան սո ցիա լա կան ա պա-

հո վու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նից հօ գուտ Մա յիս Հա կոբ յա նի բռնա գան ձել 40.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11193/05/13

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/11193/05/13

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քելյ  ան

 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Գ. Ղա րիբ յան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան),

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Կա պա նի 

տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար-

չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.03.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Տես չու թյան հայ-

ցի ընդ դեմ « Վար դա նի Զար թոն քը» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` պա տաս խա նո ղից 

11.050.000 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե 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՝ Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել պե-

տա կան տուր քի գծով 11.050.000 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Կ. Բաղ դա սար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

09.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 24.03.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Տես չու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 09.10.2014 

թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը:

2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը.

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել « Պե տա կան տու ր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին, 19.4-րդ, 32-րդ և 34-րդ հոդ ված նե րը, « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք-

նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, խախ տել է 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը: 

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ան հիմն  կեր պով գտնե լով, որ «31.01.2011 թվա կա-

նի 10.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա րու մը հար կա յին տես չու թյան կող մի ց պետք է ուղղ վեր 

25.05.2012 թվա կա նից մի նչև 25.05.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 

նա խա տես ված պե տա կան տուր քի պար տա վո րու թյան մար մա նը, իսկ 05.10.2012 թվա-

կա նի 10.000.000 ՀՀ դրամ վճա րու մը` 25.05.2013 թվա կա նից մի նչև 25.05.2014 թվա կանն 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի պար տա վո րու-

թյան մար մա նը», ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ պե տա կան տուր քի գծով պար տա վո-

րու թյու նը հաշ վարկ վել է ու ժի մե ջ մտած լի ցեն զիա յի հա մար:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 24.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` Տես չու թյան հայ ցը բա վա րա րել: 

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Ըն կե րու թյու նը 31.01.2011 թվա կա նին լի ցեն զիա յի հա մար վճա րել է 10.000.000 ՀՀ 

դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, սա կայն Ըն կե րու թյու նը պե տա կան տուր քի այս գու մա-

րը վճա րե լու պար տա կա նու թյուն չու ներ, քա նի որ դեռևս չէր կնքել լի ցեն զիա յի պայ մա նա-

գիր և լի ցեն զիան ու ժի մե ջ չէր մտել: Ն ման պայ ման նե րում նշված 10.000.000 ՀՀ դրա մը 

հա մար վում է պե տա կան տուր քի գծով գե րավ ճար: Ըն կե րու թյու նը 27.09.2013-26.09.2014 

թվա կան նե րի պե տա կան տուր քի գու մա րը չի վճա րել, քա նի որ ու ներ 10.000.000 ՀՀ դրա մի  

չա փով ան հար կի վճա րած գու մա րը, ո րը գե րավ ճար է և պետք է այն հաշ վանց վեր նշված 

ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար: Ըն կե րու թյու նը 19.02.2014 թվա կա նին դի մե լ էր ՀՀ կա ռա-

վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տե` խնդրե լով իր կող մի ց 31.01.2011 

թվա կա նին վճար ված 10.000.000 ՀՀ դրա մը 27.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ հաշ վան-

ցել օգ տա կար հա նա ծո յի արդ յու նա հան ման 27.09.2012 թվա կա նի թիվ ՇԱԹՎ-Վ-29/239 

թույլտ վու թյան տրա մադր ման պե տա կան տուր քի գծով 27.09.2013-26.09.2014 թվա կան-

նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հաշ վարկ ված Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան 

հետ և Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը 27.09.2013 թվա կա նի դրու թյամբ հա մա րել 

կա տար ված: Ի պա տաս խան Ըն կե րու թյան գրու թյան` ստաց վել է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն 

ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի նա խա գա հի տե ղա կա լի 10.04.2014 թվա-

կա նի գրու թյու նը, ո րից պարզ է դար ձել, որ Ըն կե րու թյան դի մու մը մե րժ վել է, սա կայն 

ան հաս կա նա լի է, թե ինչ պատ ճա ռա բա նու թյամբ:

Վճ ռա բեկ բո ղո քում բեր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը որ ևէ կերպ չեն շո շա փում գե րավ ճա-

րի հար ցը և դ րա վե րա դար ձի մե  խա նիզմն  ե րը: Հայց վո րը որ ևէ օ րի նա կան հիմն  ա վո րում 

չի ներ կա յաց նում, թե ին չու չպետք է վե րա դարձ վի ան հար կի վճա րած գու մա րը, ին չու 

չպետք է այն հաշ վանց վի ե ղած պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա վո րու թյան հետ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը. 

1. ՀՀ է ներ գե տի կա յի և բ նա կան պա շար նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա-

խա րա րու թյուն) կող մի ց 03.12.2010 թվա կա նին Ըն կե րու թյա նը տրա մադր վել է հան-

քարդ յու նա հան ման թիվ ՀԱ-Լ-14/647 հա տուկ լի ցեն զիան` մի նչև 03.12.2026 թվա կա նը 

գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տով և ն շու մով այն մա սին, որ լի ցեն զիան ու ժի մե ջ է մտնում հա-

մա պա տաս խան լի ցեն զա յին պայ մա նագ րի կնքման պա հից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 13).

2. 31.01.2011 թվա կա նին Ըն կե րու թյու նը վճա րել է 10.000.000 ՀՀ դրամ պե տա կան 

տուր քի գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 66). 
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3. Ըստ հայ ցի ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի 

Կա պա նի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան (ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա-

կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեի Մեղ րու տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան ի րա վա հա-

ջորդ) ընդ դեմ « Վար դա նի Զար թոն քը» ՍՊԸ-ի` պե տա կան տուր քի գծով 12.350.000 ՀՀ 

դրամ պարտ քը (նաև դա տա կան ծախ սը) բռնա գան ձե լու պա հան ջի մա սին, ՀՀ վար չա-

կան դա տա րա նի թիվ ՎԴ1/0020/05/12 վար չա կան գոր ծով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած 

30.04.2013 թվա կա նի վճռով վար չա կան գոր ծի վա րույ թը 10.000.000 ՀՀ դրա մի  մա սով 

կարճ վել է` այդ մա սով հայ ցից հրա ժար վե լու հիմ քով, իսկ մն ա ցած մա սով հայ ցը մե րժ-

վել է: ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը նշված վճռով հաս տատ ված է հա մա րել հետև յալ հան-

գա մանք նե րը՝ 1. Ըն կե րու թյան և Նա խա րա րու թյան մի ջև 25.05.2012 թվա կա նին կնքվել է 

թիվ 536 լի ցեն զա յին պայ մա նա գի րը: 2. Նա խա րա րու թյան կող մի ց 27.09.2012 թվա կա նին 

Ըն կե րու թյա նը տրա մադր վել է հան քարդ յու նա հան ման թիվ ՀԱ-Լ-14/647 լի ցեն զիան, ո րը 

հան դի սա ցել է նախ կի նում տրված լի ցեն զիա յի վե րաձ ևա կեր պում: 3. Վե րաձ ևա կերպ ված 

լի ցեն զիա յի հի ման վրա Նա խա րա րու թյան և Ըն կե րու թյան մի ջև 27.09.2012 թվա կա նին 

կնքվել է թիվ ՊՆ-239 ըն դեր քօգ տա գործ ման պայ մա նա գի րը: 4. Ըստ վե րաձ ևա կերպ ված 

լի ցեն զիա յի ա ռար կա յի` լիա զոր մար մի  նը հան քա վայ րը հանձ նել է Ըն կե րու թյան ժա մա-

նա կա վոր տի րա պետ մանն ու օգ տա գործ մա նը 25.05.2012 թվա կա նից մի նչև 03.12.2026 

թվա կա նը: 5. Ըն կե րու թյու նը 05.10.2012 թվա կա նին վճա րել է 10.000.000 ՀՀ դրամ պե տա-

կան տուր քի գու մար (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41-51).

4. Տես չու թյան կող մի ց Դա տա րան ներ կա յաց ված հաշ վար կի հա մա ձայն` « Պե տա կան 

տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 19.4-րդ հոդ վա ծի հի ման վրա 18.10.2013 թվա կա նի դրու թյամբ 

Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյու նը պե տա կան տուր քի գծով 2013 թվա կա նի հա մար կազ-

մում է 10.000.000 ՀՀ դրամ, վճար ման ժամկ  ե տը` 27.09.2013 թվա կա նը, ո րը չվճա րե լու հա-

մար հաշ վարկ ված տույ ժի գու մա րը կազ մում է 1.050.000 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 12):

 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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` Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) 32-րդ և 34-րդ հոդ ված նե րը սխալ կի րա ռե լու 

հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի 

առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք պե տա կան տու ր քի 

գծով տնտե սա վա րող սու բ յեկ տի կող մի ց կա տար ված վճա րու մն  ե րը վար չա կան մար մինն 

ի րա վա սու  է ու ղ ղել նու յն սու բ յեկ տի նկատ մամբ հե տա գա յու մ հաշ վարկ ված պար տա վո րու -

թյու ն նե րի մար մա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե տա կան և տե ղա-

կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա-

րե լու մի այն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու-

թյամբ կամ օ րենք նե րով:

 ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր 

է օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա-

դիր այլ վճա րումն  եր։

  « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի ն նե րի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման-

վում են օ րեն քով կամ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում` ի րա վա կան այլ ակ տե րով:

 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մի ն նե րի լիա զո րու թյուն նե րի 

ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 
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գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան պե տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ-

ման ված պար տա դիր վճար է: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի (ի րա վա հա րա բե րու թյան 

ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) հա մա ձայն` պե տա կան տուրք վճա րող նե-

րը պար տա վոր են ժա մա նա կին և լ րիվ վճա րել նույն օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան 

տուր քե րը, պե տա կան տուր քի վճա րու մով ծա ռա յու թյուն ներ կամ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա-

կա նաց նող մար մի ն ներ կամ պաշ տո նա տար ան ձանց ներ կա յաց նել պե տա կան տուր քի 

վճա րու մը հիմն  ա վո րող փաս տաթղ թե րը, ներ կա յաց նել պե տա կան տուր քի վճար ման 

գծով ի րեն վե րա պահ ված ար տո նու թյուն նե րը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը, նույն օ րեն-

քով սահ ման ված դեպ քե րում պե տա կան բյու ջե վճա րել պե տա կան տուր քը ժա մա նա կին 

չվճա րե լու հա մար հաշ վարկ ված տույ ժի գու մար նե րը։ 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` պե տա կան տուր-

քի վճար ման` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է այդ պար տա-

կա նու թյան կա տա րու մով, պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու մով, պե տա կան տուր-

քի վե րա ցու մով կամ օ րեն քով սահ ման ված այլ հիմ քե րով։

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի հա մա-

ձայն` ան կախ նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծում նշված դրույթ նե րից՝ ֆի զի կա կան ան ձանց 

և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-

վո րու թյու նը դա դա րում է`

1) այդ պար տա վո րու թյան կա տար մամբ` նույն օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե-

րով ու ժամկ  ետ նե րում հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի գու մար նե րի (պե տա-

կան տուր քի գու մա րը հա մար վում է վճար ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բյու ջեի 

հա մա պա տաս խան հաշ վին հաշ վեգր վե լու օր վա նից), ինչ պես նաև դրանց վճա րումն  ու-

շաց նե լու հա մար սույն օ րեն քով սահ ման ված տույ ժե րի գու մար նե րի վճար մամբ, տա րե-

կան պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու մով, օ րեն քով տա րե կան պե տա կան տուր քի 

վե րաց մամբ, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան ձի մահ վան դեպ քում.

2) մի նչև հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի վճար ման հա մար նույն օ րեն քով 

սահ ման ված ժամկ  ե տի վեր ջին օ րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ 

սահ ման ված կար գով լիա զոր մարմն  ի կող մի ց տա րե կան պե տա կան տուր քի գանձ ման 

օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար-

ման արդ յուն քում տրված փաս տաթղ թե րի (ի րա վունք նե րի, թույլտ վու թյուն նե րի, ար տո-

նագ րե րի, լի ցեն զիա նե րի, ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի) գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման 

(ու ժը կորց րած ճա նաչ վե լու) դեպ քում: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի (ի րա-

վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) հա մա ձայն՝ պե տա կան 

տուր քը գանձ վում է մի նչև հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյան մա տու ցու մը կամ գոր ծո-

ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, ե թե նույն օ րեն քով այլ կարգ սահ ման ված չէ կամ վճա րո ղին 

պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն տրված չէ: Պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման և 

գանձ ման նպա տա կով գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման և ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 

պահ է ճա նաչ վում դրանց ա վարտ ման պա հը: 

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 34-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (ի րա վա հա րա-

բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ) հա մա ձայն` նույն օ րեն քով սահ-

ման ված տա րե կան հեր թա կան պե տա կան տուր քի վճա րու մը յու րա քանչ յուր ա ռա ջի կա 

տար վա հա մար կա տար վում է մի նչև ա ռա ջի կա տա րին սկսե լը` լիա զոր մարմն  ի կող մի ց 

տա րե կան պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց-

ման կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման արդ յուն քում փաս տաթղ թե րի (ի րա վունք նե րի, 

թույլտ վու թյուն նե րի, ար տո նագ րե րի, լի ցեն զիա նե րի, ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի) 

վրա նշված փաս տաթղ թե րի (ի րա վունք նե րի, թույլտ վու թյուն նե րի, ար տո նագ րե րի, լի-

ցեն զիա նե րի, ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի) տրման ամ սաթ վից ոչ ուշ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա-
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մա ձայն` պե տա կան տուր քը են թա կա է վե րա դարձ ման մաս նա կի կամ լրիվ` ե թե պե տա-

կան տուր քը վճար վել է ա վե լի, քան պա հանջ վում է գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 39-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` պե-

տա կան տուր քը վե րա դարձ վում է վճա րո ղի դի մու մի  հա մա ձայն, ե թե այն ներ կա յաց վել է 

ֆի նան սա կան մար մի ն` պե տա կան  տուր քի  կամ նրա մի  մա սը վե րա դարձ նե լու ի րա վուն-

քի ա ռա ջաց ման օր վա նից ե րեք տա րուց ոչ ուշ ժամկ  ե տում:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր ված է ա ռանց քա յին 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող սահ մա նադ րա կան պա հանջ, հա մա ձայն ո րի՝ պե տա կան և տե-

ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց լիա զո րու թյուն նե-

րը պետք է սահ ման ված լի նեն ՀՀ Սահ մանդ րու թյամբ կամ օ րեն քով: 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սով օ րենս դի րը նա խա տե սել է օ րի նա կա նու թյան են թասկզ բունք հան-

դի սա ցող օ րեն քի վե րա պա հու մը: Օ րեն քի վե րա պա հում նշա նա կում է, որ վար չա կան 

մար մի  նը որ ևէ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար պետք է լիա զոր ված լի նի օ րեն-

քով կամ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քում նաև այլ ի րա վա կան ակ տով:

Հար կե րի և պար տա դիր այլ վճար նե րի առն չու թյամբ ծա գած հա րա բե րու թյուն նե րը 

նույն պես կար գա վոր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ինչն ինք նին վկա յում է հա սա րա-

կու թյան և պե տու թյան հա մար դրանց կար ևո րու թյան և  էա կան նշա նա կու թյան մա սին: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում օ րենս դի րը պե տա կան տուր-

քը սահ մա նել է որ պես պե տա կան մար մի ն նե րի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ 

պայ մա նա վոր ված պար տա դիր վճար, որն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից գանձ վում է պե-

տա կան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ: 

Օ րենս դի րը պե տա կան տուրք վճա րող նե րի հա մար սահ մա նել է պար տա կա նու թյուն 

ժա մա նա կին և լ րիվ վճա րել օ րեն քով սահ ման ված պե տա կան տուր քե րը, ինչ պես նաև 

պե տա կան տուր քի վճա րու մով ծա ռա յու թյուն ներ կամ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նող 

մար մի ն ներ կամ պաշ տո նա տար ան ձանց ներ կա յաց նել պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հիմն  ա վո րող փաս տաթղ թե րը: « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը սահ-

մա նել է նաև պե տա կան տուր քի գանձ ման պա հը՝ նա խա տե սե լով, որ ե թե օ րեն քով այլ 

կարգ սահ ման ված չէ կամ վճա րո ղին պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն տրված չէ, 

ա պա պե տա կան տուր քը գանձ վում է մի նչև հա մա պա տաս խան ծա ռա յու թյան մա տու-

ցու մը կամ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ 

օ րեն քով սահ ման ված տա րե կան հեր թա կան պե տա կան տուր քի վճա րու մը յու րա քանչ-

յուր ա ռա ջի կա տար վա հա մար կա տար վում է մի նչև ա ռա ջի կա տա րին սկսե լը` լիա զոր 

մարմն  ի կող մի ց տա րե կան  պե տա կան  տուր քի գանձ ման օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա ռա յու-

թյուն նե րի մա տուց ման կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման արդ յուն քում փաս տաթղ թե-

րի տրման ամ սաթ վից ոչ ուշ:

« Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դիրն ան ձանց հա մար նա խա տե սել 

է օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փից ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի վե րա դար-

ձի ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն: Այ սինքն` գործ նա կա նում հնա րա վոր է, որ պե տա-

կան տուր քի գու մա րը վճար վի սահ ման ված չա փից ա վել: Այդ դեպ քում պե տա կան տուր քը 

կա րող է վե րա դարձ վել մի այն վճա րո ղի դի մու մի  հա մա ձայն, ե թե դի մու մը ներ կա յաց վել 

է ֆի նան սա կան մար մի ն`պե տա կան տուր քի կամ նրա մի  մա սը վե րա դարձ նե լու ի րա վուն-

քի ա ռա ջաց ման օր վա նից ե րեք տա րուց ոչ ուշ ժամկ  ե տում: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում անդ րա դառ նալ « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր մա նը, ո րի հա մա ձայն` 

պե տա կան  տուր քե րի պար տա վո րու թյուն նե րը և դ րանց մա րումն  ե րը (վճա րու մը, հաշ-

վան ցու մը), ինչ պես նաև պե տա կան տուր քե րի պար տա վո րու թյուն նե րից ա վե լի վճար ված 

գու մար նե րը հաշ վառ վում են դրա մով (ա ռանց լու մա նե րի): Վ ճա րո ղի լու ծար ման դեպ-

քում  պե տա կան  տուր քե րի մի նչև հար յուր դրամ ընդ հա նուր պար տա վո րու թյուն նե րը և 

գե րավ ճար ներն ան տես վում են:
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Նախ` « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար-

գա վոր ման ա ռար կան վե րա բե րում է գու մա րի հաշ վառ ման ար ժույ թին, այլ ոչ թե ա վել 

վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վա րու թյուն նե րի մար մանն ուղ ղե լուն:

Երկ րորդ` թեև « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա-

սում օ րենս դիրն օգ տա գոր ծել է «հաշ վան ցում» տեր մի  նը, այ դու հան դերձ դրա նից ուղ ղա-

կիո րեն չի բխում ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց 

հաշ վան ցե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը: 

 « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քում ամ րագ րե լով պե տա կան տուր քե րը ժա-

մա նա կին և լ րիվ վճա րե լու պար տա կա նու թյուն` օ րենս դի րը մի ա ժա մա նակ սահ մա նել է 

պե տա կան տուր քը վե րա դարձ նե լու կար գը` այդ գոր ծո ղու թյու նը պայ մա նա վո րե լով վճա-

րո ղի կող մի ց դի մու մի  ներ կա յաց մամբ: Հարկ է նկա տել, որ հար կա յին օ րենսդ րու թյու նը 

նույն պես ա վել վճար ված գու մար նե րը վե րա դարձ նե լու հան գա ման քը պայ մա նա վո րել 

է վճա րո ղի կող մի ց դի մու մի  ներ կա յաց մամբ: Ընդ ո րում, ի տար բե րու թյուն « Պե տա կան 

տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ո րով ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո-

րու թյուն նե րի դի մաց հաշ վան ցե լու որ ևէ կարգ նա խա տես ված չէ, « Հար կե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը սահ մա նել է հար կե րի հաշ վանց ման և (կամ) վե րա դարձ ման կարգն ու ժամ-

կետ նե րը: Մաս նա վո րա պես, « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

հար կա յին օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված որ ևէ հար կա յին պար-

տա վո րու թյուն նե րից ա վե լի վճար ված գու մար նե րը (գե րավ ճար նե րը) հար կա յին մարմն  ի 

կող մի ց հաշ վանց վում են հարկ վճա րո ղի այլ պար տա վո րու թյուն նե րի հաշ վին կամ վե-

րա դարձ վում են ոչ ուշ, քան վե րա դարձ ման  մա սին  հարկ վճա րո ղի դի մու մը ստա նա լուց 

հե տո 30 օր վա ըն թաց քում: Իսկ հար կե րի հաշ վանց ման և (կամ) վե րա դարձ ման կարգն 

ու ժամկ  ետ նե րը սահ ման վել են « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի թիվ 1 հա վել վա ծով, ո րով 

ամ բող ջու թյամբ կա նո նա կարգ ված են հար կե րի հաշ վանց մանն և (կամ) վե րա դարձ մանն 

առնչ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Այս պի սով, ի տար բե րու թյուն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` « Պե տա կան տուր քի մա-

սին» ՀՀ օ րենքն ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց 

հաշ վան ցե լու որ ևէ կարգ չի նա խա տե սել, հետ ևա բար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում «հաշ վան ցում» տեր մի  նի օգ տա գործ ված լի նե-

լու հան գա ման քը բա վա րար ի րա վա կան հիմք չէ ա վել վճար ված պե տա կան տուրքն այլ 

պար տա վո րու թյուն նե րի դի մաց հաշ վան ցե լու գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը հա մա հունչ է նաև 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 68-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ի րա վա կար գա-

վոր մա նը, ո րի 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 մի այն 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 կիո րեն պայ մա նա վոր ված 

է  ի րա վա կան  այլ ակ տի ըն դուն մամբ, ա պա  ի րա վա կան  ակտն այդ նոր մի  մա սով գոր-

ծում է հա մա պա տաս խան  ի րա վա կան  այլ ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից:

Տվյ  ալ դեպ քում « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րենք 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 

ի րա վա կար գա վոր ման ի մաս տով պե տա կան  տուր քե րի պար տա վո րու թյուն նե րի մա րում-

ներ են դի տարկ վել ինչ պես վճա րու մը, այն պես էլ հաշ վան ցու մը: Սա կայն հաշ վանց ման 

մա սով նշված ի րա վա նոր մի  պա հան ջի կա տա րումն  ուղ ղա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է   

հաշ վանց կա տա րե լու կարգ ու ժամկ  ետ ներ սահ մա նող ի րա վա կան այլ ակ տի ըն դուն-

մամբ, հետ ևա բար « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը` 

հաշ վան ցում կա տա րե լու մա սով կա րող է գոր ծել մի այն հաշ վանց կա տա րե լու կարգ ու 

ժամկ  ետ ներ սահ մա նող ի րա վա կան այլ ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից: Հարկ է նաև 

նկա տել, որ ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 

սահ ման ված վե րա դարձ ման կա նոն ներն օ րեն քի ա նա լո գիա յի ու ժով հաշ վան ցի նկատ-

մամբ կի րա ռե լի հա մա րե լու պա րա գա յում ան գամ հաշ վան ցի կա տա րում ի րա կա նաց-

նե լու հա մար վճա րո ղի կող մի ց պետք է ներ կա յաց վի հա մա պա տաս խան դի մում: Ընդ 

ո րում, հաշ վանց կա տա րե լու վե րա բեր յալ վճա րո ղի դի մու մը մե ր ժե լու վե րա բեր յալ վար-
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չա կան մարմն  ի ըն դու նած ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան գնա հա տու մը կա րող է ի րա կա-

նաց վել « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 

կամ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով այդ ո րո շու մը 

բո ղո քար կե լու կամ վի ճար կե լու դեպ քում: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը 03.12.2010 թվա կա նին ստա ցել է 

թիվ ՀԱ-4-14/647 լի ցեն զիան: Ըն կե րու թյան և Նա խա րա րու թյան մի ջև 25.05.2012 թվա կա-

նին կնքվել է թիվ 536 լի ցեն զա յին պայ մա նա գի րը, իսկ 27.09.2012 թվա կա նին Նա խա րա-

րու թյան կող մի ց Ըն կե րու թյա նը տրա մադր վել է հան քարդ յու նա հան ման թիվ ՀԱ-Լ-14/647 

թույլտ վու թյու նը, ո րը հան դի սա ցել է նախ կի նում տրված լի ցեն զիա յի վե րաձ ևա կեր պու-

մը: Վե րաձ ևա կերպ ված լի ցեն զիա յի հի ման վրա Նա խա րա րու թյան և Ըն կե րու թյան մի ջև 

27.09.2012 թվա կա նին կնքվել է թիվ ՊՆ-239 ըն դեր քօգ տա գործ ման պայ մա նա գի րը: 

 Տես չու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված պա հան ջի հաշ վարկ ման հիմ քում ըն կած է հան-

քարդ յու նա հան ման թիվ ՀԱ-4-14/647 լի ցեն զիան և Տես չու թյան կող մի ց Դա տա րան ներ-

կա յաց ված հայ ցա պա հան ջը նե րա ռում է պե տա կան տուր քի գծով 2013 թվա կա նի հա մար 

հաշ վարկ ված 11.050.000 ՀՀ դրա մի  չա փով Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա վո րու թյու նը, 

ո րից 10.000.000 ՀՀ դրա մը` տա րե կան պե տա կան տուր քի գու մա րը, 1.050.000 ՀՀ դրա մը` 

հաշ վարկ ված տույ ժը:

 Դա տա րա նը, Տես չու թյան հայ ցը մե ր ժե լով, պատ ճա ռա բա նել է, որ    «Ըն կե րու թյան 

մոտ պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյունն ա ռա ջա ցել է 25.05.2012 թվա-

կա նին։ Դա տա րա նը հաս տատ ված է հա մա րում նաև այն փաս տե րը, որ Ըն կե րու թյու-

նը 31.01.2011 թվա կա նին և 05.10.2012 թվա կա նին վճա րել է պե տա կան տուր քի գու մար` 

10.000.000-ա կան ՀՀ դրամ, ըն դա մե  նը 20.000.000 ՀՀ դրամ։ Այս պա րա գա յում դա տա-

րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյու նը, 25.05.2012 թվա կա նից պար տա կա նու թյուն ու նե նա-

լով վճա րե լու հան քարդ յու նա հան ման հա մար նա խա տես ված տա րե կան 10.000.000 ՀՀ 

դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը, կա տա րել է այն և մի նչև 25.05.2014 թվա կանն Ըն-

կե րու թյան մոտ պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն չի ծա գել։ Այ սինքն` 

31.01.2011 թվա կա նի 10.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա րու մը Տես չու թյան կող մի ց պետք է ուղղ վեր 

25.05.2012 թվա կա նից մի նչև 25.05.2013 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար 

նա խա տես ված պե տա կան տուր քի պար տա վո րու թյան մար մա նը, իսկ 05.10.2012 թվա-

կա նի 10.000.000 ՀՀ դրամ վճա րու մը 25.05.2013 թվա կա նից մի նչև 25.05.2014 թվա կանն 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի պար տա վո րու-

թյան մար մա նը...»: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով և Դա տա րա նի վճիռն ան փո-

փոխ թող նե լով, ըստ էու թյան, հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Օ րենս դի րը « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քում սահ մա նել է, որ պե տա կան 

տուր քի վճար ման` ի րա վա բա նա կան ան ձանց պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է այդ պար-

տա կա նու թյան կա տա րու մով, պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու մով, պե տա կան 

տուր քի վե րա ցու մով կամ օ րեն քով սահ ման ված այլ հիմ քե րով։ Նույն օ րեն քում օ րենս դի-

րը նա խա տե սել է նաև, որ ան կախ վե րը նշված պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա վո-

րու թյան դա դար ման հիմ քե րից, կազ մա կեր պու թյուն նե րի հեր թա կան տա րե կան պե տա-

կան տուր քի վճար ման պար տա վո րու թյու նը դա դա րում է նաև այդ պար տա վո րու թյան 

կա տար մամբ` օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե րով ու ժամկ  ետ նե րում հեր թա կան 

տա րե կան պե տա կան տուր քի գու մար նե րի (պե տա կան տուր քի գու մա րը հա մար վում է 

վճար ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բյու ջեի հա մա պա տաս խան հաշ վին հաշ վեգր-

վե լու օր վա նից), ինչ պես նաև դրանց վճա րումն  ու շաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված 

տույ ժե րի գու մար նե րի վճար մամբ, տա րե կան պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց ա զա տու-

մով, օ րեն քով տա րե կան պե տա կան տուր քի վե րաց մամբ, ինչ պես նաև ֆի զի կա կան ան-

ձի մահ վան դեպ քում և մի նչև հեր թա կան տա րե կան պե տա կան տուր քի վճար ման հա մար 
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օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ե տի վեր ջին օ րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ-

րու թյամբ սահ ման ված կար գով լիա զոր մարմն  ի կող մի ց տա րե կան պե տա կան տուր քի 

գանձ ման օբ յեկտ հան դի սա ցող ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի 

կա տար ման արդ յուն քում տրված փաս տաթղ թե րի (ի րա վունք նե րի, թույլտ վու թյուն նե րի, 

ար տո նագ րե րի, լի ցեն զիա նե րի, ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րի) գոր ծո ղու թյան դա դա-

րեց ման (ու ժը կորց րած ճա նաչ վե լու) դեպ քում:

Այս պի սով, վե րոգր յալ ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րով նա խա տես ված հիմ քե րից 

որ ևէ մե  կով Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյու նը դա դա րած հա մա րե լու փաս տը հաս տա-

տող որ ևէ ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: Ա վե լին, 2013 թվա կա նի հա մար պե տա կան 

տուր քը վճա րած չլի նե լու հան գա ման քը չի վի ճար կել նաև Ըն կե րու թյու նը: 

Անդ րա դառ նա լով 31.01.2011 թվա կա նի և 05.10.2012 թվա կա նի վճա րում ներն Ըն կե րու-

թյան` 25.05.2012 թվա կա նից մի նչև 25.05.2013 թվա կա նը և 25.05.2013 թվա կա նից մի նչև 

25.05.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա մար նա խա տես ված պե տա կան 

տուր քի պար տա վո րու թյուն նե րի մար մանն ուղ ղե լու Տես չու թյան պար տա կա նու թյան մա-

սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն այն գտնում է հիմ-

նա զուրկ և  այն պայ ման նե րում, երբ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես-

ված չէ ա վել վճար ված պե տա կան տուր քի հաշ վանց ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն, 

և հար կա յին մարմն  ի վրա չի կա րող դրվել օ րեն քով չնա խա տես ված գոր ծո ղու թյուն (ա-

վել վճար ված պե տա կան տուր քից հաշ վանց) կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն, ան հիմն  է 

գնա հա տում նաև հան քարդ յու նա հան ման թիվ ՀԱ-4-14/647 լի ցեն զիա յի 2013 թվա կա նի 

հա մար սահ ման ված տա րե կան պե տա կան տուր քի գծով Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա-

վո րու թյու նը դա դա րած հա մա րե լու վե րա բեր յալ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի եզ րա հան գումն  այն մա սին, որ 31.01.2011 թվա կա նի 10.000.000 ՀՀ դրա մի  վճա րու մը 

Տես չու թյան կող մի ց պետք է ուղղ վեր 25.05.2012 թվա կա նից մի նչև 25.05.2013 թվա կանն 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նա խա տես ված պե տա կան տուր քի պար տա վո րու-

թյան մար մա նը, իսկ 05.10.2012 թվա կա նի 10.000.000 ՀՀ դրամ վճա րու մը` 25.05.2013 թվա-

կա նից մի նչև 25.05.2014 թվա կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար նա խա տես ված 

պե տա կան տուր քի պար տա վո րու թյան մար մա նը, ան հիմն  է, ուս տի հայց վո րից պե տա-

կան տուր քի գծով 11.050.000 ՀՀ դրամ բռնա գան ձե լու պա հան ջը են թա կա է բա վա րար-

ման:

Ինչ վե րա բե րում է 31.01.2011 թվա կա նին վճար ված 10.000.000 ՀՀ դրա մը պե տա կան 

տուր քի գծով 27.09.2013-26.09.2014 թվա կան նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար հաշ-

վարկ ված Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան հետ հաշ վան ցե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա րու-

թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեին դի մե  լու և  այդ դի մումն  ան հիմն  

կեր պով մե ր ժե լու վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նով Ըն կե րու թյան ներ-

կա յա ցուց չի կող մի ց ներ կա յաց ված փաս տար կին, ա պա այն սույն գոր ծի լուծ ման հա-

մար էա կան որ ևէ նշա նա կու թյուն չու նի, քա նի որ տվյ ալ դեպ քում դա տա կան վե րահս-

կո ղու թյունն ուղղ ված է ոչ թե Ըն կե րու թյան դի մու մի  առն չու թյամբ վար չա կան մարմն  ի 

դրսևո րած են թադր յալ ան գոր ծու թյան ի րա վա չա փու թյան գնա հատ մա նը, որ պի սի պա-

րա գա յում քննարկ ման են թա կա կլի նեին գե րավ ճա րի առ կա յու թյան և վե րա դար ձի կամ 

հաշ վան ցի ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան հար ցե րը, այլ ուղղ ված է ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 

հան դեպ Ըն կե րու թյան ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի օ րեն քով սահ ման ված կար գով 

կա տար ման ստուգ մա նը, որ պի սի պա րա գա յում քննարկ ման են թա կա հար ցը հան գում է 

պե տա կան տուր քի գծով Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան և բա ցա կա յու-

թյան պարզ մա նը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:
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 Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-

տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը Կոն վեն ցիա յի նույն 

հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր է, հետ ևա բար, 

գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման 

տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի 

դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե-

րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան-

գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

 Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա-

կան ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ 

ծախ սե րից:

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ 

ե թե պա տաս խա նող է պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի  նը կամ 

պաշ տո նա տար ան ձը, ա պա դա տա կան ծախ սե րը դրվում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյան կամ հա մա պա տաս խան հա մայն քի վրա, ե թե պա տաս խա նո ղի ո րո շու մը, գոր ծո ղու-

թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը դա տա րա նը ճա նա չել է ոչ ի րա վա չափ:

 Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով Տես չու թյու նը հայ ցա դի մու մի  հա մար վճա րել 

է 235.149 ՀՀ դրամ, մի նչ դեռ « Պե տա կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սին 1-ին կե տի «ա» են թա կե տի հա մա ձայն` վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի 

չա փը կազ մում է 221.000 ՀՀ դրամ, իսկ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար` 331.500 ՀՀ դրամ, 

վճռա բեկ բո ղո քի հա մար` 331.500 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար ներ, այ սինքն` այդ 

ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան-

ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Տես չու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի գու մար նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ-

քով են թա կա են հա տուց ման Ըն կե րու թյան կող մի ց:

  Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

24.03.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` հայ ցը բա վա րա րել. « Վար դա նի Զար-

թոն քը» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու նից հօ գուտ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 11.050.000 ՀՀ դրամ, ո րից 10.000.000 ՀՀ դրա մը` պե տա-

կան տուր քի գծով ա պառք, 1.050.000 ՀՀ դրա մը` պե տա կան տուր քի գծով հաշ վարկ ված 

տույժ:

2. « Վար դա նի Զար թոն քը» սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյու-

նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել նաև 221.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

հայ ցա դի մու մի  հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար, 

331.500 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի հա տուց ման գու մար, 331.500 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9358/05/12

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9358/05/12

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բա յան

Դա տա վոր ներ` Հ. Բեդև յան

 Ա. Սարգս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

 ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 

(այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 23.12.2013 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ ըստ <<Ալ ֆա- Ֆարմ>> ՓԲԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու-

թյուն) հայ ցի ընդ դեմ Նա խա րա րու թյան, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի (այ սու հետ` 

Նա խա րար)` Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր-

ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու հայ տը մե ր ժե լու մա սին 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 

2758-Ա, թիվ 2759-Ա հրա ման ներն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ վե րաց նե լու և Ըն կե րու թյան 

ներ կա յաց րած թիվ 6/24593-12, թիվ 6/24591-12, թիվ 6/25095-12 հայ տե րով այլ վայ րե րում 

ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա նույն գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա նե րը տրա-

մադ րե լուն պար տա վո րեց 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել կամ վե րաց նել 

իր կող մի ց ներ կա յաց ված այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու 

հայ տը մե ր ժե լու մա սին Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա, թիվ 

2759-Ա հրա ման նե րը և պար տա վո րեց նել տրա մադ րե լու Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած 

թիվ 6/24593-12, թիվ 6/24591-12, թիվ 6/25095-12 հայ տե րով այլ վայ րե րում ևս լի ցեն զա-

վոր ման են թա կա նույն գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

17.04.2013 թվա կա նի վճռով Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` Ըն կե-
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րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ-

վե լու հայ տը մե ր ժե լու մա սին Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա, 

թիվ 2759-Ա հրա ման նե րը ճա նաչ վել են ան վա վեր, իսկ ըստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ընդ դեմ 

Նա խա րա րի` Ըն կե րու թյան ներ կա յաց րած թիվ 6/24593-12, թիվ 6/24591-12, թիվ 6/25095-

12 հայ տե րով այլ վայ րե րում ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա նույն գոր ծու նեու թյամբ զբաղ-

վե լու լի ցեն զիա նե րը տրա մադ րե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով, վար չա կան 

գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 23.12.2013 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 17.04.2013 թվա կա նի վճռի` Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա-

րա րե լու մա սի դեմ բեր ված Նա խա րա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի 17.04.2013 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը կի րա ռել է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն-

քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-4.1-րդ կե տե րը, ո րոնք չպետք է կի րա ռեր, չի կի րա ռել 

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տը, 37-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է <<Ի րա վա կան ակ տե րի մա-

սին>> ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տի մե րժ ման 

հա մար << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րի 

շար քում օ րենս դիրն ընդգր կել է նաև <<օ րեն քով կամ լի ցեն զա վոր ման կար գե րով նա-

խա տես ված այլ դեպ քե րը>>, ո րոնք կա րող են նա խա տես ված լի նել ցան կա ցած օ րեն քում: 

Հետ ևա բար << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե-

տով սահ ման ված լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տի մե րժ ման օ րեն քով կամ լի ցեն զա վոր ման 

կար գե րով նա խա տես ված այլ դեպ քե րից է հան դի սա նում նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա-

ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված դեպ քը: Իսկ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված բա ցա ռու թյու նը վե րա բե րում է մի այն լի ցեն զիա 

ստա նա լու հայ տի մե րժ ման ըն թա ցա կար գին, իսկ նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի 5-րդ կե տը չի կա րող լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տի մե րժ ման հիմք չհան դի սա նալ:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև այն կար ևոր հան գա ման քը, որ մի նչև այլ 

վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու հա մա պա տաս խան հայ տը Նա-

խա րա րու թյուն ներ կա յաց նե լը, Ըն կե րու թյունն ար դեն իսկ զրկված է ե ղել նման գոր ծու-

նեու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից` << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով, ինչն էլ հաս տատ ված է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

27.03.2012 թվա կա նի վճռով:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով սահ ման ված ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կումն  

ա ռանց խտրա կա նու թյան կի րառ վում է լի ցեն զա վոր ված բո լոր սուբ յեկտ նե րի նկատ-

մամբ` ան կախ այդ սուբ յեկտ նե րի ու նե ցած լի ցեն զիա նե րի թվից: Փաս տո րեն, սխալ մե կ-

նա բա նե լով նշված օ րեն քի դրույթ նե րը` Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հա վա սար մո տե ցում 

է ցու ցա բե րել մե  կից ա վե լի լի ցեն զիա ներ ու նե ցող և  ըն դա մե  նը մե կ լի ցեն զիա ու նե ցող 

տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ և << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-

րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված դրույ թը դարձ րել է չգոր ծող նորմ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<ամ բող ջու թյամբ բե կա-

նել և փո փո խել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 23.12.2013 թվա կա նի ո րո շու մը>>:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու  թյան հա մար էա կան նշա նա կու  թյու ն ու  նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Թիվ ՎԴ/0763/05/11 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 27.03.2012 

թվա կա նի վճռով ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մի  ջո ցով դա դա րեց վել է Ըն կե րու թյա նը (ըստ 

լի ցեն զիա յի գոր ծու նեու թյան վայ րը` Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի թիվ 18 հաս ցեում գտնվող 

տա րածք) 26.12.2008 թվա կա նին տրված թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը:

2) Լի ցեն զիա ստա նա լու մա սին 02.10.2012 թվա կա նի թիվ 24591 հայ տով Ըն կե րու-

թյու նը խնդրել է Նա խա րա րու թյանն այլ վայ րում` ՀՀ, Ար մա վի րի մարզ, Գե ղա կերտ հա-

մայնք, Մ. Մաշ տո ցի թիվ 104 հաս ցեում դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հա մար տրա մադ րել լի ցեն զիա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 97):

3) Լի ցեն զիա ստա նա լու մա սին 02.10.2012 թվա կա նի թիվ 24593 հայ տով Ըն կե րու-

թյու նը խնդրել է Նա խա րա րու թյանն այլ վայ րում` քա ղաք Աշ տա րակ, Ն. Աշ տա րա կե ցու 12, 

թիվ 32ա հաս ցեում դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տրա մադ րել 

լի ցեն զիա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 98):

4) Լի ցեն զիա ստա նա լու մա սին 08.10.2012 թվա կա նի թիվ 25095 հայ տով Ըն կե րու-

թյու նը խնդրել է Նա խա րա րու թյանն այլ վայ րում` ՀՀ, Ար մա վի րի մարզ, Ար շա լույս հա-

մայնք, 1-ին փո ղոց, թիվ 46 հաս ցեում դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հա մար տրա մադ րել լի ցեն զիա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 96):

5) Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա հրա մա նով մե րժ վել է Ըն կե րու թյան 

կող մի ց քա ղաք Աշ տա րակ, Ն. Աշ տա րա կե ցու 12, թիվ 32ա հաս ցեում ևս դե ղատ նա յին 

գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ներ կա յաց ված հայ տը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 51-

53):

6) Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2758-Ա հրա մա նով մե րժ վել է Ըն կե րու թյան 

կող մի ց ՀՀ, Ար մա վի րի մարզ, Գե ղա կերտ հա մայնք, Մ. Մաշ տո ցի թիվ 104 հաս ցեում ևս 

դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ներ կա յաց ված հայ տը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 57-59):

7) Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2759-Ա հրա մա նով մե րժ վել է Ըն կե րու թյան 

կող մի ց ՀՀ, Ար մա վի րի մարզ, Ար շա լույս հա մայնք, 1-ին փո ղոց, թիվ 46 հաս ցեում ևս 

դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ներ կա յաց ված հայ տը (հա տոր 

1-ին, գ.թ. 54-56):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` այլ վայ րում ևս լի ցեն-

զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը մե ր ժե լու` 

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քում ամ րագր ված ի րա վա կան հիմ քե րի վե րա բեր-

յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա-

տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ի րա վա չափ է արդ յո՞ք այլ վայ-

րու մ ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու  նեու  թյամբ զբաղ վե լու  լի ցեն զիա ստա նա լու  

հայ տի մե ր ժու մն  այն հիմ քով, որ հայ տա տու  ի նախ կին լի ցեն զիա յի գոր ծու  նեու  թյու  նը 

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 

5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով դա դա րեց վե լու ց հե տո մե կ տար վա ժամկ  ե տը չի 

լրա ցել:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը 
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սահ մա նում է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյան տե սակ նե րը և կար գա վո րում է 

լի ցեն զա վոր ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` լի ցեն զիան լի-

ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյան տե սա կով զբաղ վե լու ի րա վուն քը հաս տա տող 

պաշ տո նա կան թույլտ վու թյուն, ինչ պես նաև այդ ի րա վուն քը հաս տա տող պաշ տո նա-

կան փաս տա թուղթ է, լի ցեն զա վո րու  մը գոր ծըն թաց է` կապ ված լի ցեն զիա նե րի տրման, 

դրանց գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի եր կա րաձգ ման, վե րաձ ևա կերպ ման, գոր ծո ղու թյան կա-

սեց ման և դա դա րեց ման հետ, հայ տա տու ն (դի մո ղը) ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա-

կան անձ կամ ան հատ ձեռ նար կա տեր, ինչ պես նաև պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման մար մի ն չհան դի սա ցող պե տա կան կամ հա մայն քի հիմն  արկ է, ո րը դի մե լ 

է լի ցեն զա վո րող մար մի ն` լի ցեն զիա յի ստաց ման, լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի 

եր կա րաձգ ման, լի ցեն զիա յի վե րաձ ևա կերպ ման, գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման վայ-

րի փո փոխ ման կամ այլ վայ րում ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա նույն գոր ծու նեու թյամբ 

զբաղ վե լու, լի ցեն զիա յի կամ ներ դի րի կրկնօ րի նակ ստա նա լու հա մար:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` լի-

ցեն զիա ստա նա լու հայ տը մե րժ վում է, ե թե

1) դի մո ղի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թե րը թե րի են, ակն հայտ կեղծ կամ խե ղաթ յուր-

ված.

2) ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րը չեն հա մա պա տաս խա նում նույն օ րեն քի և Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին.

3) դի մող ի րա վա բա նա կան անձն օ րեն քի կամ իր կա նո նադ րու թյան հա մա ձայն ի րա-

վունք չու նի զբաղ վել հայց վող լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյան տե սա կով.

4) դի մող ֆի զի կա կան անձն ի րա վունք չու նի զբաղ վել հայց վող լի ցեն զա վոր ման են-

թա կա գոր ծու նեու թյան տե սա կով.

4.1) լի ցեն զիա յի տրա մադ րու մը հա կա սում է մի  ջազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա-

հով ման ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ նած մի  ջազ գա յին պար-

տա վո րու թյուն նե րին.

5) օ րեն քով կամ լի ցեն զա վոր ման կար գե րով նա խա տես ված են այլ դեպ քեր:

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծով չնա խա տես ված հիմ քե րով 

լի ցեն զիա յի հայ տի մե ր ժումն  ար գել վում է, իսկ 7-րդ մա սի հա մա ձայն` լի ցեն զիա յի հայ-

տի մե րժ ման դեպ քում հայ տա տուն ի րա վունք ու նի լի ցեն զիա ստա նա լու նոր հայտ ներ-

կա յաց նել ընդ հա նուր կար գով:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա ձայն` 

գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման վայ րի փո փոխ ման կամ այլ վայ րում ևս լի ցեն զա վոր-

ման են թա կա գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու մա սին հայ տի մե ր ժումն  ի րա կա նաց վում է 

նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծով` լի ցեն զիա նե րի հայ տե րի մե րժ ման հա մար նա խա տես ված 

դեպ քե րում և կար գով, բա ցա ռու թյամբ այդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 5-րդ կե տով նա խա-

տես ված դեպ քե րի:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

նույն հոդ վա ծի պա հան ջը տա րած վում է մի այն լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու-

թյան այն տե սակ նե րի վրա, ո րոնք նույն օ րեն քի հա մա ձայն պետք է ի րա կա նաց վեն մի այն 

լի ցեն զիա յում նշված վայ րում, իսկ 8-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նույն օ րեն քի 43-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ մա սի աղյ  ու սա կի 10-րդ ս յու նա կում նշված է <<Վ>> տա ռը, ա պա յու րա քանչ-

յուր վայ րում գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար տրվում է ա ռան ձին լի ցեն զիա:

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն 

հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով լի-

ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման դեպ քում անձն ի րա վունք ու նի նոր լի ցեն զիա 

ստա նա լու հա մար դի մե լ մի այն լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վե լուց մե կ տա րի 

հե տո:

Վե րոգր յալ ի րա վա կան նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա-

բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ լի ցեն զա վոր ման, այ սինքն` լի ցեն զիա նե րի տրման, 
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դրանց գոր ծո ղու թյան ժամկ  ե տի եր կա րաձգ ման, վե րաձ ևա կերպ ման, գոր ծո ղու թյան կա-

սեց ման և դա դա րեց ման ի րա վա կան գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը 

կար գա վոր վում են << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քով: Նշ ված օ րեն քի 33-րդ հոդ-

վա ծում օ րենս դի րը սահ մա նել է լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյամբ այլ վայ րում 

ևս զ բաղ վե լու հա մար ա ռան ձին լի ցեն զիա ստա նա լու ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րը: 

Ընդ ո րում, օ րեն քի նշված հոդ վա ծում օ րենսդ րի կող մի ց նա խա տես ված կար գա վո րում-

նե րը կի րա ռե լի են մի այն այն դեպ քում, երբ հայ տա տուն ու նի լի ցեն զա վոր ման են թա կա 

հա մա պա տաս խան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու պաշ տո նա պես հաս տատ ված ի րա վունք 

(լի ցեն զիա) և ցան կա նում է այլ վայ րում ևս  ի րա կա նաց նել լի ցեն զա վոր ման են թա կա 

նույն գոր ծու նեու թյու նը: Միա ժա մա նակ, << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 33-րդ 

հոդ վա ծում նա խա տես ված կար գա վո րումն  ե րը տա րած վում են մի այն լի ցեն զա վոր ման 

են թա կա գոր ծու նեու թյան այն տե սակ նե րի վրա, ո րոնք օ րեն քի հա մա ձայն պետք է ի րա-

կա նաց վեն մի այն լի ցեն զիա յում նշված վայ րում: 

Օ րենս դի րը, սահ մա նե լով, որ լի ցեն զա վոր ման են թա կա են մի այն << Լի ցեն զա վոր ման 

մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի աղյ  ու սա կում ընդգրկ ված գոր ծու նեու-

թյան տե սակ նե րը, մի ա ժա մա նակ ամ րագ րել է նաև, որ ե թե նշված աղյ  ու սա կի 10-րդ 

ս յու նա կում` լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նեու թյան ան վան ման 

դի մաց, նշված է <<Վ>> տա ռը, ա պա լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյան այդ տե-

սա կը պետք է ի րա կա նաց վի մի այն լի ցեն զիա յում նշված վայ րում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար դեն իսկ ար ձա-

նագ րել է, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծում <<Վ>> տա ռով 

նշվում են գոր ծու նեու թյան այն տե սակ նե րը, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար տրվող լի-

ցեն զիա յում նշված է այդ գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի վայ րը, իսկ այլ 

վայ րում նույն գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է ստա նալ նոր լի ցեն-

զիա (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր հար կա յին պե տա կան ծա ռա յու  թյու նն ընդ դեմ 

<<Ա նե լիք Բանկ>> ՓԲԸ-ի թիվ 3-1894(ՏԴ) գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 25.12.2007 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

43-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի աղյ  ու սա կում` <<Ա ռող ջա պա հու թյան բնա գա վառ>> վեր տա-

ռու թյամբ 3-րդ բաժ նի << Դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյուն>> վեր տա ռու թյամբ 2-րդ կե տի 

10-րդ ս յու նա կում նշված է <<Վ>> տա ռը: Հետ ևա բար դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյան` որ-

պես լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյան ա ռան ձին տե սա կի ի րա կա նաց ման հա-

մար տրվող լի ցեն զիա յում նշվում է դրա ի րա կա նաց ման թույ լատ րե լի վայ րը, իսկ այլ 

վայ րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու դեպ քում անհ րա ժեշտ է ստա նալ 

նոր լի ցեն զիա:

Անդ րա դառ նա լով << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա-

սով սահ ման ված ի րա վա կար գա վոր մա նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նշված 

ի րա վադ րույ թով օ րենս դի րը լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մի ց բա ցի տնտես-

վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մար լրա ցու ցիչ բա ցա սա կան ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա-

ջաց նե լու նպա տակ է հե տապն դում` ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կում նա խա տե սե լով 

նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար հայտ ներ կա յաց նե լու վեր ջին նե րիս ի րա վուն քի ի րաց-

ման նկատ մամբ: Այս պես, << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 

մա սի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ նույն հոդ վա ծով սահ ման ված ո րոշ հիմ քե րով լի-

ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման դեպ քում անձն ի րա վունք ու նի նոր լի ցեն զիա 

ստա նա լու հա մար դի մե լ լի ցեն զա վո րող մար մի ն մի այն լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա-

դա րեց վե լուց մե կ տա րի հե տո: Ե թե հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա-

կան ան ձը կամ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված այլ սուբ յեկ տը 

նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար դի մե լ է լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյունն օ րեն քով սահ ման-

ված ո րոշ հիմ քե րով դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում, ա պա լի ցեն զա վո-

րող մար մի  նը պար տա վոր է մե ր ժել վեր ջի նիս լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը:

Այս պի սով, << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ-
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րագր ված ի րա վադ րույ թի խախտ ման հիմ քով նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը կա րող է 

մե րժ վել հետև յալ պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյան դեպ քում.

ա) լի ցեն զա վոր ման են թա կա ո րո շա կի գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող ան ձի լի ցեն զիա-

յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վել է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով,

բ) նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար այդ ան ձը դի մե լ է լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը 

դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ի րա վա կան պե տու թյուն է: Ի րա վա կան 

պե տու թյու նում գոր ծող կար ևո րա գույն սկզբունք նե րից է նաև ի րա վա հա վա սա րու թյան 

սկզբուն քը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-

վա ծի 4-րդ մա սը վեր լու ծե լով ի րա վա հա վա սա րու թյան հա մընդ հա նուր սկզբուն քի լույ-

սի ներ քո, ար ձա նագ րում է, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ մա սով ամ րագր ված սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լի է բո լոր այն տնտես վա րող սուբ-

յեկտ նե րի նկատ մամբ, ո րոնց լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վել է նույն օ րեն քի 

37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով, 

ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյ ալ տնտես վա րող սուբ յեկ տի լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու-

թյան դա դա րե ցու մի ց հե տո վեր ջինս շա րու նա կում է հան դի սա նալ լի ցեն զա վոր ման են-

թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող անձ, թե` ոչ: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ լի ցեն զիա նե րից մե  կի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մի ց հե տո 

տնտես վա րող սուբ յեկ տի կող մի ց դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող անձ հան դի-

սա նա լը բա վա րար չէ, որ պես զի << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա-

ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լի չլի նի տվյ ալ տնտես վա րող 

սուբ յեկ տի նկատ մամբ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է Ըն-

կե րու թյան հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Նա խա րա-

րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա, թիվ 2759-Ա հրա ման նե րը: Այդ վար չա-

կան ակ տե րով Նա խա րա րը մե ր ժել է այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ 

զբաղ վե լու մա սին Ըն կե րու թյան կող մի ց 02.10.2012 թվա կա նին և 08.10.2012 թվա կա նին 

ներ կա յաց ված հայ տե րը` հիմք ըն դու նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-

րա նի 27.03.2012 թվա կա նի վճռով << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քով դա դա րեց վել է Ըն կե րու թյա նը տրված 

26.12.2008 թվա կա նի թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը: Նա խա րա րը գտել է, 

որ տվյ ալ դեպ քում << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 

ու ժով Ըն կե րու թյու նը կա րող է դի մե լ նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար մի այն 26.12.2008 

թվա կա նի թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վե լուց մե կ տա րի հե-

տո, ուս տի ղե կա վար վե լով << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 5-րդ կե տով և 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով` Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված 

հայ տե րը են թա կա են մե րժ ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-17):

Դա տա րանն իր 17.04.2013 թվա կա նի վճռով բա վա րա րել է Ըն կե րու թյան վե րը նշված 

հայ ցա պա հան ջը և  ան վա վեր է ճա նա չել վե րոգր յալ վար չա կան ակ տե րը` պատ ճա ռա բա-

նե լով, որ դրանք ըն դուն վել են << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ, 33-րդ և 

37-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րի խախտ մամբ, քա նի որ այլ վայ րում ևս լի ցեն զա վոր-

ման են թա կա գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա ստա նա լու հայ տը կա րող է մե րժ-

վել մի այն << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-4.1-րդ կե տե րով 

նա խա տես ված հիմ քե րով, իսկ դրանց բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վար չա կան մար-

մի նն ի րա վունք չու նի հղում կա տա րե լու << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծին:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 23.12.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժել է Նա խա րա րի վե-

րաքն նիչ բո ղո քը և  ան փո փոխ է թո ղել Դա տա րա նի 17.04.2013 թվա կա նի վճի ռը հետև յալ 

պատ ճա ռա բա նու թյամբ. <<(...) օ րեն քով կամ լի ցեն զա վոր ման կար գե րով նա խա տես ված 
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հայ տի մե րժ ման այլ դեպ քե րը լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու  նեու  թյան տե սա կով նոր 

վայ րու մ գոր ծու  նեու  թյու ն ի րա կա նաց նե լու  հայտ ներ կա յաց րած ան ձանց նկատ մամբ կի-

րա ռե լի չեն, որ պի սի պա րա գա յու մ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա վոր է հա մա րու մ Դա-

տա րա նի եզ րա հան գու մն  առ այն, որ գոր ծու  նեու  թյան ի րա կա նաց ման վայ րի փո փոխ ման 

կամ այլ վայ րու մ ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու  նեու  թյամբ զբաղ վե լու  մա սին հայ տը 

կա րող է մե րժ վել մի այն << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 1-4.1-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով, ո րոն ցու մ որ պես հիմք նա խա տես ված 

չեն Նա խա րա րի հրա ման նե րու մ նշված` << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սը կամ դրա նու մ ամ րագր ված դրու յթ նե րը (...)>>:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Նա խա րա րը պար տա վոր էր մե ր ժել Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված` այլ վայ-

րում ևս լի ցեն զա վոր ման են թա կա գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու լի ցեն զիա ստա նա լու 

հայ տերն այն հիմ քով, որ վեր ջի նիս նախ կին (26.12.2008 թվա կա նի թիվ Կ-XX-001190) լի-

ցեն զիա յի գոր ծու նեու թյու նը << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քով դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ժամկ  ե տը 

չի լրա ցել: Հետ ևա բար Դա տա րա նը, ան վա վեր ճա նա չե լով Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա-

կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա, թիվ 2759-Ա հրա ման նե րը, իսկ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նը, ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա նի վճի ռը, խախ տել են << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը: Ինչ վե րա բե րում է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված ի րա վադ րույ թին, ա պա Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ այդ ի րա վա նոր մով նա խա տես ված բա ցա ռու թյու նը չի վե րա-

բե րում այն դեպ քե րին, երբ տնտես վա րող սուբ յեկ տի լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա-

րեց վել է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 

4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով: Այլ կերպ ա սած` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ տնտես վա րող սուբ յեկ տի լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու-

թյու նը դա դա րեց վել է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով, վեր ջինս ի րա վունք չու նի դի-

մե լ նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար մի նչև լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վե լուց 

հե տո օ րեն քով սահ ման ված մե կ տար վա ժամկ  ե տը լրա նա լը, քա նի որ հա կա ռա կը կհա-

կա սի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քին: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րի ի րա-

վա կան վեր լու ծու թյունն ան հա մա տե ղե լի է ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քի հետ, քա-

նի որ նման ի րա վա կան վեր լու ծու թյան պա րա գա յում ստաց վում է, որ հա մա պա տաս-

խան լիա զոր մար մի  նը պար տա վոր է մի ա տե սակ ի րա վի ճա կում հայտն ված, սա կայն 

մի  դեպ քում մե կ լի ցեն զիա, մե կ այլ դեպ քում մե  կից ա վե լի լի ցեն զիա ու նե ցող ան ձանց 

նկատ մամբ դրսևո րել չհիմն  ա վոր ված տար բե րակ ված մո տե ցում` մի  դեպ քում կի րա ռե-

լով տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար հայտ ներ կա յաց նե լու 

հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժա մա նա կա յին սահ մա նա փա կումն  ե րը, մյուս դեպ քում` 

ձեռն պահ մն ա լով դրա նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն-

քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով ամ րագր ված սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լի է բո լոր այն 

տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ, ո րոնց լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց-

վել է նույն օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա-

խա տես ված հիմ քե րով` ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյ ալ տնտես վա րող սուբ յեկ տի 

լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մի ց հե տո վեր ջինս շա րու նա կում է հան դի սա նալ 

լի ցեն զա վոր ման են թա կա հա մա պա տաս խան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող անձ, թե` ոչ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ լի ցեն զիա նե րից մե  կի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մի ց 

հե տո Ըն կե րու թյան կող մի ց դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող անձ հան դի սա-

նա լը չի նշա նա կում, որ << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
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մա սով ամ րագր ված սահ մա նա փա կումն  Ըն կե րու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ: Տվյ  ալ 

կար գա վո րու մը տա րած վում է բո լոր տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի վրա, ո րոնց լի ցեն զիա-

յի գոր ծո ղու թյու նը դա դա րեց վել է << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 1-ին, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րով, հետ ևա բար 

դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյան մե  կից ա վե լի լի ցեն զիա ներ ու նե ցող Ըն կե րու թյու նը նոր 

լի ցեն զիա ստա նա լու հա մար ի րա վունք ու ներ դի մե լ լի ցեն զա վո րող մար մի ն` Նա խա րա-

րու թյուն, թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա րե ցու մի ց մի այն մե կ տա րի 

հե տո:

Մինչ դեռ, Ըն կե րու թյունն այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե-

լու հայ տե րը Նա խա րա րու թյուն է ներ կա յաց րել 02.10.2012 թվա կա նին և 08.10.2012 թվա-

կա նին, այ սինքն` մի նչև իր նախ կին` թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու թյան դա դա-

րե ցու մի ց հե տո մե կ տար վա ժամկ  ե տը լրա նա լը: Տվյ  ալ դեպ քում լի ցեն զա վո րող մար մի  նը 

<< Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ու ժով պար տա վոր 

էր մե ր ժել Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված այլ վայ րե րում ևս դե ղատ նա յին գոր ծու-

նեու թյամբ զբաղ վե լու հայ տե րը նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով 

նա խա տես ված հիմ քով, քա նի որ Ըն կե րու թյան` թիվ Կ-XX-001190 լի ցեն զիա յի գոր ծո ղու-

թյու նը դա դա րեց վե լուց հե տո մե կ տար վա ըն թաց քում նոր լի ցեն զիա ստա նա լու հայտ 

ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

ներն ան հիմն  կեր պով են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Նա խա րա րի 28.11.2012 թվա-

կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա, թիվ 2759-Ա հրա ման ներն ըն դուն վել են օ րեն քի, մաս նա-

վո րա պես` << Լի ցեն զա վոր ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 29-րդ, 33-րդ և 37-րդ հոդ ված նե րի 

խախտ մամբ: Հետ ևա բար Նա խա րա րի վե րոնշ յալ հրա ման նե րը << Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս-

տով չեն կա րող հա մար վել ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տեր և  են թա կա չեն ան վա վեր 

ճա նաչ ման:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-151-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-

տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-

րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն-

վեն ցիա յի վե րոգր յալ հոդ վա ծով ամ րագր ված` ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն-

քի տարր: Հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված 

ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց 

ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու թյան 

արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա-

յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:
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5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենսդ րի կող մի ց դա տա կան ծախ սե-

րի կազ մում նե րառ ված է նաև պե տա կան տուր քը: Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ 

Նա խա րա րու թյու նը վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար վճա րել է 30.000 ՀՀ դրամ, վճռա բեկ բո-

ղո քի հա մար` 60.000 ՀՀ դրամ, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա րար ման, այ սինքն` 

այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել բո ղոք բե րող ան ձի դա-

տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ Նա խա րա րու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան 

տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով 

են թա կա է հա տուց ման Ըն կե րու թյան կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

 ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

23.12.2013 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` <<Ալ ֆա- Ֆարմ>> ՓԲԸ-ի հայ ցը` ՀՀ ա ռող-

ջա պա հու թյան նա խա րա րի 28.11.2012 թվա կա նի թիվ 2757-Ա, թիվ 2758-Ա և թիվ 2759-Ա 

հրա ման ներն ան վա վեր ճա նա չե լու կամ վե րաց նե լու պա հանջ նե րի մա սով, մե ր ժել:

2. <<Ալ ֆա- Ֆարմ>> ՓԲԸ-ից հօ գուտ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան բռնա-

գան ձել 30.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

<<Ալ ֆա- Ֆարմ>> ՓԲԸ-ից հօ գուտ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան բռնա-

գան ձել 60.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ 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 վարչական վերաքննիչ Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2085/05/12
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2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` 

Ըն կե րու թյուն) և Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի (այ սու հետ` Քա ղա քա պե տա րան) վճռա-

բեկ բո ղոք նե րը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի ո րոշ ման 

դեմ` ըստ հայ ցի Լ յու բով Փի լո յա նի ընդ դեմ Քա ղա քա պե տա րա նի, Ըն կե րու թյան, ՀՀ կա-

ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գույ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի` ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի հի ման վրա 

Լ յու բով Փի լո յա նին հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով Եր ևա-

նի քա ղա քա պե տի (այ սու հետ` Քա ղա քա պետ) 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու-

մը, դրա հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն կե րու թյան մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին 

կնքված « Հո ղա մա սի ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ 

01.07.2008 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կիո րեն առ ո չինչ կամ 

ան վա վեր ճա նա չե 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` Լ յու բով Փի լո յա նը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն` ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի հի ման վրա ի րեն 

հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով, առ ո չինչ կամ ան վա վեր 

ճա նա չել Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, դրա հի ման վրա 

Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն կե րու թյան մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին կնքված « Հո ղա մա սի 
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ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ 01.07.2008 թվա կա-

նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

02.08.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 27.02.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո-

րեն` Դա տա րա նի 02.08.2013 թվա կա նի վճի ռը մաս նա կիո րեն` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի հի ման վրա Լ յու բով Փի լո յա նին 

հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 

թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, դրա հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն կե րու թյան 

մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին կնքված պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ 01.07.2008 

թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա-

հան ջի մա սով, բե կան վել է և փո փոխ վել` այդ մա սով հայ ցը բա վա րար վել է, իսկ մն ա ցած 

մա սով Դա տա րա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք են ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյու նը և Քա ղա քա պե տա-

րա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան ներ է ներ կա յաց րել Լ յու բով Փի լո յա նը:

2.1. Ըն կե րու թյան վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 5-րդ, 8-րդ, 31-րդ հոդ-

ված նե րը, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան մա-

սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) թիվ 1 Ար ձա նագ րու  թյան 1-ին 

հոդ վա ծը, « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, կի րա ռել է « Վար չա րա րու  թյան հի-

մու նք նե րի և վար չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րը 

չպետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ-

վա ծը և 30-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ գնա հա տա կան չի տվել սույն գոր ծի փաս տե րին, 

ճիշտ չի մե կ նա բա նել հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րի նոր մե  րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով ի րա վա կան 

վե ճի հիմ քում ըն կած մի ակ խնդի րը Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա 

ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան հար ցի պար զումն  է, այ սինքն` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք 

է պա տաս խա ներ այն հար ցին, թե արդ յո՞ք նշված վար չա կան ակտն ըն դուն վել է օ րեն-

քի խախտ մամբ, այդ թվում` օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ նա բան ման հետ-

ևան քով: Փո խա րե նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, դուրս գա լով սույն գոր ծի լուծ ման հա մար 

էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի շրջա նակ նե րից, Քա ղա քա պե տի թիվ 357-Ա 

ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում անդ-

րա դար ձել է այդ վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան հար ցին` ան հիմն  կեր պով բա ցա-

ռե լով դրա` ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյունն այն դեպ քում, 

երբ այդ վար չա կան ակ տը որ ևէ ձևով ան վա վեր կամ ու ժը կորց րած չի ճա նաչ վել և չի 

վի ճարկ վում սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի գնա հա տել Քա ղա քա պե տի թիվ 623-Ա ո րո-

շու մը, ո րի ի րա վա չա փու թյան ստուգ ման պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը պար տա վոր էր ըն դու նել այդ վար չա կան ակ տի ի րա վա չափ լի նե լու 

փաս տը, ին չը չի ա րել: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ մամբ գտել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճի ռը չի կա տար վել, և  այն պար տա-

դիր են թա կա է կա տար ման: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է այն կար ևոր 
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հան գա ման քը, որ Լ յու բով Փի լո յա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը ծա գել է ոչ թե ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի, այլ Քա-

ղա քա պե տի թիվ 2594-Ա ո րոշ ման հի ման վրա, ո րը հե տա գա յում թիվ 357-Ա ո րոշ մամբ 

չեղյ  ալ է ճա նաչ վել: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 

թվա կա նի վճիռն ըն դա մե  նը նա խա տե սել է Լ յու բով Փի լո յա նի հա մար ար դեն իսկ ծա գած 

կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ե ղա նակ ներ: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 

ան տե սել է այն հան գա ման քը, որ սույն գոր ծով վե ճը վե րա բե րում է ոչ թե Լ յու բով Փի-

լո յա նի և Քա ղա քա պե տա րա նի մի ջև որ ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա վա հա րա բե րու-

թյան ճա նաչ մա նը, այլ Քա ղա քա պե տի կող մի ց 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու-

մի ց բխող` Ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված ի րա վունք նե րի ի րա վա չա փու թյան հար ցին:

Ա վե լին, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա-

նի վճի ռը կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը հաս տատ վել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա-

ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան գոր ծե րով պա լա տի 21.04.2006 թվա կա նի թիվ 3-851(ՎԴ) 

ո րոշ մամբ:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի 

թիվ 2249-Ա ո րո շու մը կա յաց վել է օ րեն քի խախտ մամբ, ո րով խախտ վել են նաև Լ յու-

բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա կան շա հե րը, սա կայն չի պատ ճա ռա բա նել, թե 

կոնկ րետ որ փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րից ել նե լով է նման հետ ևու թյան հան գել: 

Բա ցի այդ, տվյ ալ դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, 

որ Ըն կե րու թյունն ի րա վունք ու նի վստա հե լու վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի գո յու թյա նը, 

որ պի սի պայ ման նե րում սխալ հետ ևու թյուն ներ կա տա րե լու արդ յուն քում մրցակ ցու թյան 

մե ջ է դրել սե փա կա նու թյան բա ցար ձակ ի րա վուն քը կա ռու ցա պատ ման են թադր յալ ի րա-

վուն քի հետ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն` հայ ցը բա-

վա րա րե լու մա սով, բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  

օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 02.08.2013 թվա կա նի վճռին:

2.2. Քա ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա-

հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է կի րա ռել « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար-

չա կան վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 3-րդ, 5-րդ, 27-րդ և 66-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 

ան վա վե րու թյան հիմք կա րող է հան դի սա նալ մի այն այն օ րեն քի սխալ կի րա ռու մը, ո րի 

հի ման վրա կա յաց վել է այդ վար չա կան ակ տը, և  իր ո րոշ մամբ չի մատ նան շել, թե հատ-

կա պես որ օ րենքն է սխալ կի րառ վել:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նը, օբ յեկ տի վո րեն գնա հա տե-

լով գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը, ի րա վա ցիո րեն ե կել է այն եզ րա հանգ ման, որ 

Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րոշ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք-

ներն ու օ րի նա կան շա հե րը չեն խախտ վել, քա նի որ այդ վար չա կան ակ տի կա յաց ման օր-

վա դրու թյամբ Լ յու բով Փի լո յա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վունքն ար դեն իսկ դա դա րած է 

ե ղել Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ ման ու ժով: Ե թե նույ նիսկ այդ 

վար չա կան ակ տով Ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված հո ղա մա սի նկատ մամբ Լ յու բով Փի լո-

յա նը երբ ևէ ու նե ցել է որ ևէ ի րա վունք, ա պա այն դա դա րել է Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 

թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ մամբ, իսկ Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա 

ո րո շու մը որ ևէ կերպ ան վա վեր կամ ու ժը կորց րած չի ճա նաչ վել և չի վի ճարկ վում սույն 

վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում:
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ վի ճե լի հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու-

ցա պատ ման ի րա վուն քը հատ կաց վել է Լ յու բով Փի լո յա նին ոչ թե ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով, այլ Քա ղա քա պե տի ո րոշ-

մամբ, այ սինքն` այդ վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հիմ քում ըն կած 

է ե ղել Քա ղա քա պե տի ո րո շու մը: Հե տա գա յում Քա ղա քա պե տը դա դա րեց րել է Լ յու բով 

Փի լո յա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը և  այն փո խա րի նել դրա մա կան փոխ հա տուց-

մամբ:

Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ ի րա վա կան գնա հա տա կան չի տվել Դա-

տա րա նի այն ի րա վա չափ եզ րա հանգ մա նը, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ-

տով Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը չեն խախտ վել: Վի ճարկ վող 

վար չա կան ակ տով պե տու թյու նը` որ պես սե փա կա նա տեր, օ րեն քի սահ ման նե րում ի րա-

կա նաց րել է ի րեն պատ կա նող գույ քի օ տա րում:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը որ ևէ գնա հա տա կան չի տվել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե-

րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.09.2006 թվա կա նի վճռին, ո րով պար տադր վել է Լ յու բով 

Փի լո յա նին «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա-

սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի հետ կնքել փոխ հա տուց ման պայ մա նա գիր և ն րան վտա րել Եր ևան քա-

ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեում տրա մադր ված տա րած քից: 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պատ շաճ գնա հատ ման չի ար ժա նաց րել նաև այն հան գա-

ման քը, որ Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

Լ յու բով Փի լո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րել է, ին չը հաս տատ վում է օ րի նա-

կան ու ժի մե ջ մտած Եր ևա նի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի 31.07.2007 թվա կա նի վճռով:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 02.08.2013 

թվա կա նի վճռին:

2.3. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան նե րի փաս տարկ նե րը

Ըն կե րու թյան և Քա ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղոք ներն ան հիմն  են և  են թա կա 

են մե րժ ման:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բան ված չլի-

նե լու, ինչ պես նաև վի ճարկ վող վար չա կան ակ տե րով Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րը 

խախտ ված չլի նե լու վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղոք նե րի փաս տարկ ներն ի րա վա չափ չեն: 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ ման մե ջ «լե գի տիմ ակն կա լիք» եզ րույ թի գոր ծած մամբ 

մատ նան շել է Լ յու բով Փի լո յա նի` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

16.12.2005 թվա կա նի վճռի ու ժով ի րեն հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա-

մա սի նկատ մամբ «օ րի նա կան սպա սե լիք», այ սինքն` Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 Ար ձա նագ րու-

թյան 1-ին հոդ վա ծի ի մաս տով սե փա կա նու թյան ի րա վունք ու նե նա լու փաս տը:

Ըն կե րու թյու նը և Քա ղա քա պե տա րա նը, ի րենց վճռա բեկ բո ղոք նե րում Քա ղա քա պե-

տի ըն դու նած վար չա կան ակ տե րը հա կադ րե լով օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան 

ակ տին, նա խա պատ վու թյու նը տվել են այդ վար չա կան ակ տե րին` վտան գե լով ար դա րա-

դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը:

Սույն գոր ծում առ կա է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի` 

վճռում թույլ տրված գրավ րի պա կը շտկե լու մա սին ո րո շու մը, ո րի հա մա ձայն` ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի` հաշ տու թյան 

հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու մա սում «ո րո շումն  ե րից» բա ռի փո խա րեն պետք է կար-

դալ «ո րո շու մի ց» բա ռը: Դ րա նով իսկ հստակ սահ ման վել է, որ կող մե  րի հե տա գա փոխ-

հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են վե րա բե րել մի այն Քա ղա քա պե տի այն ո րոշ մա նը և դ րա 

հի ման վրա կնքված այն պայ մա նագ րին, ո րը դրվել է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան 

հիմ քում: Հետ ևա բար Քա ղա քա պե տի 13.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա և 26.04.2006 թվա-

կա նի թիվ 623-Ա ո րո շումն  ե րը չեն կա րող ի րա վա չափ հա մար վել:
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ՀՀ կա ռա վա րու թյան 05.10.2001 թվա կա նի թիվ 950 ո րոշ ման ու ժով «Եր ևա նի կա-

ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ն  իր գոր-

ծո ղու թյուն նե րով ան մի  ջա կա նո րեն ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ է ստեղ ծել 

Քա ղա քա պե տի հա մար: Հետ ևա բար Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ոչ թե նույ նաց րել է «Եր ևա-

նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ին 

Քա ղա քա պե տա րա նի հետ, այլ ըն դա մե  նը փաս տել է վեր ջի նիս ա նու նից «Եր ևա նի կա-

ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի գոր ծե լու 

փաս տը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 21.04.2006 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաս տատ ված հան գա ման-

քը` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի 

կա տար ված լի նե լու վե րա բեր յալ, չի կա րող սույն գոր ծով նա խա դա տե լի հա մար վել: Բա-

ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ նե րով հաս տատ վել 

է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճի ռը 

մի նչև օրս չի կա տար վել:

Լ յու բով Փի լո յա նը չի ժխտել, որ վի ճե լի հո ղա մա սը հան դի սա ցել է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան սե փա կա նու թյու նը, հա կա ռակ դեպ քում կբա ցառ վեին բո լոր գոր ծըն-

թաց նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

16.12.2005 թվա կա նի վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը կնքե լուն:

Ըն կե րու թյան և Քա ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղոք նե րի այն փաս տարկ նե րը, 

ո րոնք վե րա բե րում են օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տե րի մի ջև հա կա սու-

թյուն նե րի առ կա յու թյա նը և Լ յու բով Փի լո յա նի կող մի ց փոխ հա տու ցում ստա ցած լի նե լու 

հան գա ման քին, ան հիմն  են:

3. Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ 

փաս տե րը.

1) Քա ղա քա պե տի 25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րոշ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նին 

Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  փո ղո ցի թիվ 38 հաս ցեում կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քով տրա-

մադր վել է 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մաս` որ պես վեր ջի նիս սե փա կա նու թյու նը հան-

դի սա ցող, նույն հաս ցեում գտնվող, Եր ևան քա ղա քի Գլ խա վոր պո ղո տա յի կա ռուց ման 

նպա տա կով պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց ված ան շարժ գույ քի դի մաց տրվող 

փոխ հա տու ցում (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 73):

2) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի թիվ 

05-3374 վճռով հաս տատ վել է «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 

ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի և Լ յու բով Փի լո յա նի մի ջև կնքված հաշ տու թյան 

հա մա ձայ նու թյու նը, ո րի հա մա ձայն` «(...) Մենք հայց վոր` «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման և 

ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ը, հայտ նում ենք, որ Լ յու-

բով Փի լո յա նին` հա մա ձայն Քա ղա քա պե տի ո րոշ ման, Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի ի րաց ման 

գո տում տրա մադր վել է կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք։ Հե տա գա յում մե ր և Լ յու բով Փի լո-

յա նի մի ջև ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը կկար գա վոր վեն քա ղա քա պե տի ո րո շու մի ց բխող 

կնքվե լիք պայ մա նագ րի դրույթ նե րից։ Ես` պա տաս խա նող Լ յու բով Փի լո յանս, ըն դու նում 

եմ, որ Քա ղա քա պե տի կող մի ց կա յաց վել է ինձ կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քով հո ղա մաս 

հատ կաց նե լու ո րո շու մը և հա մա ձայն եմ, որ իմ և «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման և ներդ-

րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի մի ջև հե տա գա ի րա վա հա-

րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վեն Քա ղա քա պե տի ո րոշ ման դրույթ նե րով (...)» (հա տոր 

3-րդ, գ.թ. 74-77, գ.թ. 51):

3) Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ մամբ չեղյ  ալ է ճա նաչ վել 

Քա ղա քա պե տի 25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րո շու մը, իսկ Քա ղա քա պե տի և Լ յու բով 

Փի լո յա նի մի ջև կնքված «Եր ևա նի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի կա ռու ցա պատ ման նպա տա-

կով Հ յու սի սա յին պո ղո տա յին հա րա կից օ տար ման գո տում հո ղա մա սի վար ձա կա լու թյան 

մա սին» պայ մա նա գի րը հա մար վել է վա ղա ժամկ  ետ լուծ ված, ո րոշ վել է հա մար ժեք գնա-
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յին ա ռա ջարկ ներ կա յաց նել Լ յու բով Փի լո յա նին և դի մե լ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան` նոր 

եր ևան ե կած հան գա ման քի հիմ քով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի թիվ 05-3374 վճի ռը վե րա նա յե լու 

և բե կա նե լու հա մար (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 106):

4) ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 21.04.2006 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի դեմ բեր ված վճռա բեկ բո-

ղո քը թողն վել է ա ռանց բա վա րար ման (հա տոր 1-ին, գ.թ. 15-17):

5) ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.09.2006 թվա կա-

նի վճռով վճռվել է Լ յու բով Փի լո յա նին` որ պես Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեի 

1/3 մա սի սե փա կա նա տի րոջ, պար տադ րել «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի հետ կնքել փոխ հա տուց ման պայ մա նա-

գիր 37.363.733 ՀՀ դրա մով և ն րան վտա րել Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեում 

տրա մադր ված 332,6քմ մա կե րե սով տա րած քից (հա տոր 3-րդ, գ.թ. 52-61):

6) Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-

րա նի 31.07.2007 թվա կա նի թիվ 2-2950/2007թ. վճռով հաս տատ վել է ի րա վա բա նա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն փաս տը, որ քա ղա քա ցի ներ Լ յու բով Փի լո յա նի, Տիգ րան Փի-

լո յա նի, Լա մա րա Ղան դիլյ  ա նի և Վ լա դի մի ր Փի լո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը 

Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեում գտնվող շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի նկատ-

մամբ, դրանք պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու կա պակ ցու թյամբ, դա դա րել 

են, և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով տի րա պետ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

կող մի ց (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 73-76):

7) Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րոշ մամբ ո րոշ վել է Հ յու սի-

սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեում գտնվող, Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շի նու թյամբ 

զբա ղեց ված 10.000քմ մա կե րե սով հո ղա մա սին կից` կա ռու ցա պատ ման ծրա գի րը լիո վին 

ի րա կա նաց նե լու հա մար, ընդ լայն ման նպա տա կով լրա ցու ցիչ 780,46քմ մա կե րե սով հո-

ղա մասն ա ռանց հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի, ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով տա-

րա ծագ նա հատ ման 1-ին գո տու կա դաստ րա յին ար ժե քով օ տա րել Ըն կե րու թյա նը (հա-

տոր 4-րդ, գ.թ. 9-10):

8) « Հո ղա մա սի ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» 21.05.2008 թվա կա նի թիվ Հ.58/2-ՊՓ պայ-

մա նագ րի հա մա ձայն` Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեին կից գտնվող 780,46քմ 

մա կե րե սով հո ղա մա սը 46.827.600 ՀՀ դրա մով վա ճառ վել է Ըն կե րու թյա նը (հա տոր 

4-րդ, գ.թ. 68-70):

9) Եր ևան քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեին կից գտնվող 780,46քմ 

մա կե րե սով հո ղա մա սը 01.07.2008 թվա կա նից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված 

է Ըն կե րու թյան ան վամբ` գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մի աս-

նա կան թիվ 01006-3-15 մատ յա նի 00221 հա մա րի տակ (հա տոր 4-րդ, գ.թ. 140):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք նե րը 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 մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը 

կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա-

յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք ի րա վա չափ է վար չա կան 

մարմն  ի ի րա վա սու  թյան շրջա նակ նե րու մ ըն դու ն ված` պե տա կան սե փա կա նու  թյու ն հան-

դի սա ցող հո ղա մա սի տնօ րին մանն ու ղղ ված վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու  հայ-

ցա պա հան ջի բա վա րա րու մն  այն պայ ման նե րու մ, երբ տվյ ալ հո ղա մա սի նկատ մամբ հայց-
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վո րի են թադր յալ գու յ քա յին ի րա վու նք նե րը դա դա րել են չվի ճարկ ված և  ոչ ի րա վա չափ 

չճա նաչ ված մե կ այլ վար չա կան ակ տով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա 

քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած 

ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված 

ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա-

րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն oրենuգրքով uահ ման ված 

կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 

կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան 

ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա` Հա յաuտա նի Հան-

րա պե տու թյան Uահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, oրենք նե րով կամ 

այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, 

ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար, չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար, uա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Uահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րի, oրեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դրվել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.

3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա-

տաuխա նատ վու թյան։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նուր կա նոնն 

այն է, որ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա-

վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻԵԴ) իր ո րո շումն  ե-

րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի ի րա կան և  իր 

բնույ թով` լուրջ: Վե ճը չի կա րող կապ ված լի նել ան ձի քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի և 

պար տա կա նու թյուն նե րի հետ անն շան կամ հե ռա կա կեր պով, այլ հենց այդ ի րա վունք-

նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կազ մե ն հայ ցի ա ռար կան, և վե ճի հնա րա վոր 

լու ծու մը պետք է վճռա կան և  ուղ ղա կի նշա նա կու թյուն և  ազ դե ցու թյուն ու նե նա պաշտ-

պան վող ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վրա (տե´ս, Լը Քոմպ տեն և մ յու ս ներն ընդ-

դեմ Բել գիա յի թիվ 6878/75 դի մու  մով ՄԻԵԴ 23.06.1981 թվա կա նի վճի ռը, պարբ. 47, Բենթ-

հեմն  ընդ դեմ Նի դեր լանդ նե րի թիվ 8848/80 դի մու  մով ՄԻԵԴ 23.10.1985 թվա կա նի վճի ռը, 

պարբ. 32):

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիա յի վե րը շա րադր ված ի րա վադ րույթ նե րը, ե րաշ-

խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 

արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, սահ մա նում 

են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան-

ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի 

դեպ քում ստա նա լու արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում 
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է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նու թյուն անձն ստա նում է 

վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տու թյուն նե րի խախտ-

ման դեպ քում: Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի 

հստակ ա ռա քե լու թյուն, հստակ սուբ յեկտ ներ ու հաս ցեա տեր և կոչ ված է ա պա հո վե լու 

ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու մը:

Փաս տո րեն, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է, որ, որ-

պես ընդ հա նուր կա նոն, դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն 

ան ձին, ում ի րա վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման 

վտանգ: Օ րենս դի րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված ի րա վունք-

նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող 

է դի մե լ դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ:

Այս պի սով, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման 

ա ռար կա յի ի մաս տով դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հա մար բա վա րար չէ 

մի այն սուբ յեկտ նե րի անհ րա ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: Այն, ի 

թիվս այլ պայ ման նե րի, պետք է դի տարկ վի նաև հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վա կան շա հի առ կա յու թյան հա մա տեքս տում` ե լա կետ ըն դու նե լով 

օ րենսդ րո րեն սահ ման ված ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը: Այ սինքն` «շա հագր գիռ անձ» 

հաս կա ցու թյու նը գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցու թյուն է, և գոր ծը քննող դա տա րանն 

ի րա վա սու է գնա հա տե լու այս հաս կա ցու թյու նը յու րա քանչ յուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով 

կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը և պար զե լով, թե արդ յոք տվյ ալ անձն ու նի ի րա վա կան 

շա հագրգռ վա ծու թյուն, թե` ոչ (տե´ս, Տիգ րան Սա նա սար յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա-

պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 26.12.2014 

թվա կա նի ո րո շու  մը):

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն ոչ ի րա վա չափ 

վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է`

ա) օ րեն քի խախտ մամբ, այդ թվում` օ րեն քի սխալ կի րառ ման կամ սխալ մե կ նա բան-

ման հետ ևան քով.

բ) կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց-

ված փաս տաթղ թե րից ակն հայտ է, որ ըստ էու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում:

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի-

ճարկ ման հար ցին` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ ար ձա-

նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը դա տա կան կար գով կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, ե թե 

հաս տատ վի հետև յալ եր կու պայ ման նե րի մի ա ժա մա նակյ  ա առ կա յու թյու նը.

1. վար չա կան ակտն ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ կամ կեղծ փաս տաթղ թե րի 

կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ակն հայտ 

է, որ ըստ էու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում,

2. վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով խախտ վել են հայց վո րի` ՀՀ Սահ մա նադ րու-

թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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:

Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նից օգտ վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն 

պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով մա նը: 

Ուս տի դի մե  լով վար չա կան դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմն  ա վո րի, որ պե տա-

կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց 

վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը կա տար վել են 

օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու-

թյուն նե րը, ո րոնք խախտ վել են: Ընդ ո րում, չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել այն ոչ ի րա-

վա չափ վար չա կան ակ տը, ո րը չի կա րող խախ տել որ ևէ ան ձի, Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան կամ որ ևէ հա մայն քի ի րա վունք (տե՛ս, Ս վետ լա նա Օ հան յանն ընդ դեմ Եր ևա նի 
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քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել 

է Լ յու բով Փի լո յա նի հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է մաս նա կիո րեն` ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի հի ման 

վրա ի րեն հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով, ան վա վեր կամ 

առ ո չինչ ճա նա չել Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, ինչ պես 

նաև դրա հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն կե րու թյան մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին 

կնքված « Հո ղա մա սի ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ 

01.07.2008 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը: Փաս տո րեն, սույն վար չա-

կան գոր ծի շրջա նակ նե րում որ պես հիմն  ա կան պա հանջ` վի ճարկ վում է Քա ղա քա պե տի 

15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյու նը, ո րով ո րոշ վել է Հ յու սի-

սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեում գտնվող, Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող շի նու թյամբ 

զբա ղեց ված 10.000քմ մա կե րե սով հո ղա մա սին կից` կա ռու ցա պատ ման ծրա գի րը լիո-

վին ի րա կա նաց նե լու հա մար, ընդ լայն ման նպա տա կով լրա ցու ցիչ 780,46քմ մա կե րե սով 

հո ղա մասն ա ռանց հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րի, ուղ ղա կի վա ճառ քի մի  ջո ցով 

տա րա ծագ նա հատ ման 1-ին գո տու կա դաստ րա յին ար ժե քով օ տա րել Ըն կե րու թյա նը, իսկ 

որ պես ա ծանց յալ պա հանջ ներ` այդ վար չա կան ակ տի հի ման վրա կնքված « Հո ղա մա սի 

ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նագ րի և Ըն կե րու թյան ան վամբ կա տար ված սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման ի րա վա չա փու թյու նը: 

Սույն գոր ծով Դա տա րա նը Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, 

ինչ պես նաև դրա հի ման վրա կնքված « Հո ղա մա սի ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նա-

գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ կա տար ված պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու 

Լ յու բով Փի լո յա նի պա հան ջը մե ր ժե լու հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Քա-

ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րոշ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րը 

կամ օ րի նա կան շա հե րը չեն խախտ վել: Մաս նա վո րա պես` Դա տա րա նը գտել է, որ վի ճե լի 

հո ղա մա սի նկատ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը դա դա րել է Քա-

ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի 357-Ա ո րոշ մամբ, ո րը երբ ևէ չի վի ճարկ վել և ներ կա յումս 

էլ չի վի ճարկ վում, որ ևէ այլ կերպ ոչ ի րա վա չափ` ան վա վեր չի ճա նաչ վել: Հետ ևա բար սույն 

գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Լ յու բով Փի լո յա նի որ ևէ ի րա վունք չի խախտ վել, 

քա նի որ, ե թե նույ նիսկ Ըն կե րու թյա նը տրա մադր ված հո ղա մա սի նկատ մամբ Լ յու բով Փի լո-

յա նը երբ ևէ ու նե ցել է որ ևէ ի րա վունք, ա պա այն դա դա րել է մի նչև սույն գոր ծով վի ճարկ-

վող թիվ 2249-Ա ո րոշ ման ըն դուն ման պա հը: Այլ կերպ ա սած` սույն գոր ծով վի ճարկ վող 

վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին` 15.05.2008 թվա կա նին, վի ճե լի հո ղա մա սի նկատ-

մամբ Լ յու բով Փի լո յա նը որ ևէ ի րա վունք չի ու նե ցել, և վի ճե լի հո ղա մա սը սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լով, գտել է, 

որ Դա տա րանն ան հիմն  է մե ր ժել Լ յու բով Փի լո յա նի հայ ցը` Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 

թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, ինչ պես նաև դրա հի ման վրա Քա ղա քա պե տա րա նի և 

Ըն կե րու թյան մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին կնքված պայ մա նա գի րը և Ըն կե րու թյան ան-

վամբ 01.07.2008 թվա կա նին կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը մաս նա կիո րեն ան վա-

վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, և  եզ րա հան գել է, որ հայցն այդ մա սով են թա կա է 

բա վա րար ման: Իր այդ եզ րա հան գու մը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա վո րել է այն հան-

գա ման քով, որ Քա ղա քա պե տա րանն ա ռանց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով Լ յու բով Փի լո յա նին տրա մադր վե լիք 332,6քմ 

մա կե րե սով հո ղա մա սի հատ կաց ման հար ցը լու ծե լու (ո րով լու ծում կստա նար Լ յու բով 

Փի լո յա նի «լե գի տիմ ակն կա լի քը»), ի րա վա սու չէր նշված տա րածքն օ տա րել այլ ան ձի: 

Հետ ևա բար Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը պետք է ճա նաչ վի 

ան վա վեր, քա նի որ այն կա յաց վել է օ րեն քի խախտ մամբ (սխալ կի րառ ման հետ ևան քով)` 

խախ տե լով Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը։ 

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 
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փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք` Լ յու բով Փի լո յա նի հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա-

րե լու մա սով, ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով բեր ված 

վճռա բեկ բո ղոք նե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցը, ըստ էու թյան, 

հան գում է հետև յա լին. ի րա վա չափ է արդ յո±ք Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան-

գու մը, որ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը մաս նա կիո րեն են-

թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, թե` ոչ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը մե կ ան գամ ևս փաս տում է, որ ան ձը կա րող է դի մե լ դա-

տա կան պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ: Պե տա կան և տե-

ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի վար չա կան ակ տե րը, գոր ծո ղու թյու նե րը կամ 

ան գոր ծու թյու նը վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով վի ճար կե լու դեպ քում, մաս նա-

վո րա պես` ան ձը պետք է հիմն  ա վո րի, որ այդ վար չա կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե-

րով կամ ան գոր ծու թյամբ խախտ վել են նրա` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով կամ 

մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը կամ 

օ րի նա կան շա հե րը: Ե թե գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ-

տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ ան մի  ջա կա նո րեն գնա հա տե լով 

գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը` վար չա կան դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա-

ցու թյան, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ հայ-

ցով դա տա րան դի մած ան ձի որ ևէ ի րա վունք չի խախտ վել, կամ վի ճարկ վող վար չա կան 

ակ տը, գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը որ ևէ կերպ չեն առնչ վում տվյ ալ ան ձի` ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով կամ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով ե րաշ խա վոր ված 

ի րա վունք նե րին, ա զա տու թյուն նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին, ա պա պետք է վճիռ կա-

յաց նի վեր ջի նիս հայ ցը մե ր ժե լու վե րա բեր յալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով Լ յու բով Փի լո յա նը չի կա րող հան-

դի սա նալ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը դա տա կան կար գով 

վի ճար կե լու ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ու նե ցող անձ, այ սինքն` իր ա ռեր ևույթ 

խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով տվյ ալ վար չա կան ակ տը վի-

ճար կե լու «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ու նե ցող «շա հագր գիռ անձ», քա նի որ սույն գոր-

ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տով Լ յու բով Փի լո յա նի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ-

գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ե րաշ խա վոր ված 

որ ևէ ի րա վունք կամ օ րի նա կան շահ չի խախտ վել` հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ-

յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Քա ղա քա պե տի 

25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րոշ մամբ Եր ևան քա ղա քի Ա րա մի  փո ղո ցի թիվ 38 հաս-

ցեում Լ յու բով Փի լո յա նին կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քով տրա մադր վել է 332,6քմ մա-

կե րե սով հո ղա մաս` որ պես Լ յու բով Փի լո յա նից պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց ված 

ան շարժ գույ քի դի մաց տրվող փոխ հա տու ցում: Լ յու բով Փի լո յա նին կա ռու ցա պատ ման 

ի րա վունք տրա մադ րող Քա ղա քա պե տի 25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րոշ ման հի-

ման վրա ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 16.12.2005 թվա կա-

նի վճռով հաս տա տել է Լ յու բով Փի լո յա նի և «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման ներդ րու մա յին 

ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ի մի ջև կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ-

նու թյու նը, ո րով կող մե  րը հա մա ձայ նու թյան են ե կել այն հար ցի շուրջ, որ Քա ղա քա պե տի 

ո րոշ ման հա մա ձայն Եր ևան քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի ի րաց ման գո տում Լ յու բով 

Փի լո յա նին տրա մադր վել է կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք, և  ի րենց հե տա գա հա րա բե-

րու թյուն նե րը կկար գա վոր վեն Քա ղա քա պե տի ո րո շու մով և  այդ ո րո շու մի ց բխող կնքվե-

լիք պայ մա նագ րի դրույթ նե րով: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի կող մի ց կա յաց ված նշված վճռի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լուց հե տո Քա ղա քա պետն 

ըն դու նել է մե կ այլ` 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րո շու մը, ո րով Քա ղա քա պե տի 

25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րո շու մը չեղյ  ալ է ճա նաչ վել, և  ո րոշ վել է հա մար ժեք 

գնա յին ա ռա ջարկ ներ կա յաց նել Լ յու բով Փի լո յա նին:
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Փաս տո րեն, Լ յու բով Փի լո յա նին պատ կա նող ան շարժ գույ քը պե տու թյան կա րիք նե րի 

հա մար վերց նե լու դի մաց Քա ղա քա պե տի 25.11.2005 թվա կա նի թիվ 2594-Ա ո րոշ մամբ հո-

ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քի տես քով նրան տրա մադր ված փոխ հա տու ցու մը 

Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ մամբ փո խա րին վել է դրա մա կան 

հա տուց մամբ: Այ սինքն` Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ ման ու ժով 

Եր ևա նի քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեին կից գտնվող 332,6քմ մա-

կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ Լ յու բով Փի լո յա նի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը` որ-

պես Լ յու բով Փի լո յա նից պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց ված ան շարժ գույ քի դի մաց 

տրվող փոխ հա տու ցում, դա դա րել է և նա խա տես վել է հա մար ժեք փոխ հա տու ցում մե կ 

այլ ե ղա նա կով, մաս նա վո րա պես` դրա մա կան փոխ հա տուց մամբ:

Հիմք ըն դու նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 5-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված օ րի նա կա-

նու թյան հիմն  ա րար սկզբուն քը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր բազ մա թիվ ո րո շումն  ե րում 

ձևա վո րել է ի րա վա կան դիր քո րո շում վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կան խա-

վար կա ծի մա սին: Այս պես` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի մե կ նա բան մամբ վար չա կան ակ տի 

ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը նշա նա կում է, որ բո լոր դեպ քե րում վար-

չա կան ակ տը հա մար վում է ի րա վա չափ, ե թե այն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ոչ ի րա-

վա չափ չի ճա նաչ վել: Հետ ևա բար քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում որ ևէ վար չա կան ակ տի 

ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման պա հան ջի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում դա տա րանն 

ի րա վա սու չէ անդ րա դառ նալ այդ հար ցին, գնա հա տա կան տալ չվի ճարկ վող վար չա կան 

ակ տի ի րա վա չա փու թյա նը, ինչ պես նաև դրա` ի րա վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու 

հնա րա վո րու թյա նը: Այլ կերպ` դա տա րա նը պար տա վոր է ձեռն պահ մն ալ քննվող գոր-

ծի շրջա նակ նե րում չվի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան կամ դրա` ի րա-

վա կան հետ ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ գնա հա տա կան ներ 

տա լուց (տե՛ս, օ րի նակ, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Հ րաչ յա Քա րամ յա նի թիվ 

ՎԴ/2068/05/08 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.05.2009 թվա կա նի ո րո-

շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի 

թիվ 357-Ա ո րո շու մը, ո րով չեղյ  ալ է ճա նաչ վել Լ յու բով Փի լո յա նին տրա մադր ված կա ռու-

ցա պատ ման ի րա վուն քը, սույն գոր ծով չի վի ճարկ վում, ա վե լին, գոր ծում առ կա չէ որ ևէ 

ա պա ցույց այն մա սին, որ նշված ակ տը վի ճարկ ման արդ յուն քում օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով ոչ ի րա վա չափ է ճա նաչ վել, հետ ևա բար սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն-

թաց քում դա տա րան նե րը պետք է ել նեն Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-

Ա ո րոշ ման ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծից` չբա ցա ռե լով դրա` ի րա վա կան հետ-

ևանք ներ ա ռա ջաց նե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Ն ման պայ ման նե րում ել նե լով Քա ղա քա պե տի 16.03.2006 թվա կա նի թիվ 357-Ա ո րոշ-

ման ի րա վա չա փու թյան կան խա վար կա ծից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

սույն վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում չի հիմն  ա վոր վել այն հան գա ման քը, որ Լ յու բով 

Փի լո յանն ա պօ րի նի կեր պով է զրկվել Եր ևա նի քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 

հաս ցեին կից գտնվող 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քից:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով 

վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի, այն է` Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա 

ո րոշ ման ըն դուն ման օր վա դրու թյամբ Լ յու բով Փի լո յա նը Եր ևա նի քա ղա քի Հ յու սի սա յին 

պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեին կից գտնվող 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ 

որ ևէ գույ քա յին ի րա վունք չի ու նե ցել: Աս վա ծը հիմն  ա վոր վում է նաև օ րի նա կան ու ժի մե ջ 

մտած` Եր ևան քա ղա քի Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ հա մայնք նե րի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա-

րա նի 31.07.2007 թվա կա նի վճռով, ո րով հաս տատ վել է ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող այն փաս տը, որ պե տու թյան կա րիք նե րի հա մար վերց նե լու կա պակ ցու թյամբ Եր-

ևան քա ղա քի Ա րա մի  թիվ 38 հաս ցեում գտնվող շի նու թյուն նե րի և հո ղա մա սի նկատ մամբ 

Լ յու բով Փի լո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը դա դա րել է, և  այն (հո ղա մա սը) սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քով տի րա պետ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մի ց:

Հետ ևա բար Քա ղա քա պե տը, սույն գոր ծով վի ճարկ վող 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 
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2249-Ա ո րոշ մամբ Եր ևան քա ղա քի Հ յու սի սա յին պո ղո տա յի թիվ 16/1 հաս ցեին կից 

գտնվող պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մասն օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով Ըն կե րու թյանն օ տա րե լով, գոր ծել է ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ի րեն վե րա պահ ված 

լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ-

վող վար չա կան ակ տով ոչ մի այն չեն խախտ վել Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րը կամ 

օ րի նա կան շա հե րը, այլև ա վե լին` այդ վար չա կան ակ տը, վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու-

թյուն նե րի լույ սի ներ քո, չի առնչ վել Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան 

շա հե րին:

Ինչ վե րա բե րում է օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտած դա տա կան ակ տի, այն է` ՀՀ քա ղա քա-

ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի կա տար ման անհ-

րա ժեշ տու թյան մա սին Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյա նը, ա պա Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ նշված դա տա կան ակ տի կա տար ման կամ չկա տար ման հան-

գա ման քը սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն 

չու նի, քա նի որ Լ յու բով Փի լո յա նին կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը տրա մադր վել է ոչ թե 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով, այլ 

Քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ, կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն քը դրա մա կան փոխ հա տուց մամբ 

ևս վե րաց վել է Քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ, մի նչ դեռ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով հաս տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ-

նու թյամբ Լ յու բով Փի լո յա նը և «Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման և ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 

ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ» ՊՈԱԿ-ը սահ մա նել են ի րենց մի ջև հա րա բե րու թյուն նե րի 

հե տա գա կար գա վոր ման ե ղա նա կը, ին չի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 

21.04.2006 թվա կա նի թիվ 3-851(ՎԴ) ո րոշ մամբ ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ [ՀՀ քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով հաս տատ ված] 

հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան կող մե  րը ոչն չով կաշ կանդ ված չեն ի րենց մի ջև ա ռա ջա-

ցած կամ ա ռա ջա ցող տա րա ձայ նու թյուն ներն ա ռան ձին հայ ցա պա հանջ նե րով դա տա կան 

քննու թյան ա ռար կա դարձ նե լու հար ցում: 

Անդ րա դառ նա լով Լ յու բով Փի լո յա նի` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի ու ժով ի րեն հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ հո ղա մա սի 

նկատ մամբ «օ րի նա կան սպա սե լիք» ու նե նա լու` Վե րաքն նիչ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա-

նու թյուն նե րին, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դրանք նույն պես ան հիմն  են, քա նի 

որ Լ յու բով Փի լո յա նի օ րի նա կան սպա սե լի քը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի ու ժով կա րող է դրսևոր վել մի այն դրա նով հաս-

տատ ված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան շրջա նակ նե րում, մի նչ դեռ նշված հաշ տու թյամբ 

հա մա ձայ նու թյուն է կա յաց վել կող մե  րի` հե տա գա յում ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը Քա-

ղա քա պե տի ո րոշ ման դրույթ նե րով և Քա ղա քա պե տի ո րո շու մի ց բխող կնքվե լիք պայ մա-

նագ րի դրույթ նե րով կար գա վո րե լու մա սին: Այլ կերպ ա սած` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռով Լ յու բով Փի լո յա նին 332,6քմ 

մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու ցա պատ ման ի րա վունք տրա մադր ված չլի նե լու 

պայ ման նե րում, այդ վճռի ու ժով 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա ռու ցա-

պատ ման ի րա վուն քի «օ րի նա կան սպա սե լիք» Լ յու բով Փի լո յա նի մոտ չէր կա րող ձևա-

վոր վել, հետ ևա բար ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 

թվա կա նի վճռի կա տա րու մը և/ կամ այդ վճռով Լ յու բով Փի լո յա նի մոտ ձևա վոր ված օ րի-

նա կան սպա սե լի քը սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար էա կան նշա-

նա կու թյուն չու նեն:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող 

վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար անհ րա ժեշտ հիմ քե րը բա ցա կա յում են, 

քա նի որ սույն գոր ծի քննու թյամբ չի հիմն  ա վոր վել, որ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա-

կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ կամ կեղծ փաս տաթղ թե րի 

կամ տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա, բա ցի այդ, այն չի առնչ վում սույն գոր ծով հայց վոր 

Լ յու բով Փի լո յա նի ի րա վունք նե րին կամ օ րի նա կան շա հե րին և չի խախ տում դրանք: Հետ-
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ևա բար Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Քա ղա քա պե տի 

15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը չի կա րող ան վա վեր ճա նաչ վել, և Լ յու բով Փի-

լո յա նի հայ ցը են թա կա է մե րժ ման: Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վի ճարկ վող 

վար չա կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու հա մար անհ րա ժեշտ հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան 

հան գա ման քը հաշ վի չի առն վել, ին չի արդ յուն քում էլ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հիմն  

կեր պով է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 թվա կա նի թիվ 

2249-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է օ րեն քի խախտ մամբ, ինչ պես նաև խախ տում է Լ յու բով Փի-

լո յա նի ի րա վունք նե րը և  օ րի նա կան շա հե րը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Քա ղա քա պե տի 15.05.2008 

թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում « Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս-

տով չի կա րող հա մար վել ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակտ և  են թա կա չէ ան վա վեր ճա-

նաչ ման։ Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակտն ան վա վեր 

չճա նա չե լը կան խո րո շում է սույն գոր ծով ներ կա յաց ված մյուս հայ ցա պա հանջ նե րի մե րժ-

ման հար ցը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն կե րու թյան 

մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին կնքված « Հո ղա մա սի ուղ ղա կի վա ճառ քի մա սին» պայ մա նա-

գի րը և Ըն կե րու թյան ան վամբ 01.07.2008 թվա կա նին կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի պե տա կան գրան ցու մը ևս  են թա կա չեն ան վա վեր ճա նաչ ման:

Սու յն գոր ծով Լ յու  բով Փի լո յա նի` վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ան վա վեր ճա նաչ ման 

հար ցու մ ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու  թյու ն ու  նե ցող անձ չհան դի սա նա լու  պայ ման նե րու մ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը բո ղոք բե րած ան ձանց մյու ս փաս տարկ նե րին չի անդ րա դառ նու մ:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղոք նե րի պա տաս խան-

նե րու մ բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղոք նե րի հիմ քե րի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը հա մա րում 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն բե կա նե լու 

հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե-

տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ 

գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ-

րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար-

կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: 

Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ-

տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, 

քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք 

հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը: Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում 

նշել, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րա նա յում և բե կա նում է մի այն վար չա-

կան ակտն ան վա վեր ճա նա չե լու և դ րա նից բխող ա ծանց յալ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով 

հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 
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Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված են վար չա կան ակտն առ ո չինչ կամ ան վա վեր ճա նա չե-

լու պա հանջ ներ, ինչ պես նաև դրան ցից բխող ա ծանց յալ պա հանջ ներ, ո րոնք Դա տա րա-

նի վճռով ամ բող ջու թյամբ մե րժ վել են: Լ յու բով Փի լո յա նը Դա տա րա նի վճի ռը վե րաքն նու-

թյան կար գով բո ղո քար կել է ամ բող ջու թյամբ, սա կայն Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց 

Դա տա րա նի վճի ռը` վար չա կան ակտն առ ո չինչ ճա նա չե լու և դ րա նից բխող ա ծանց յալ 

պա հանջ նե րը մե ր ժե լու մա սով, թողն վել է ան փո փոխ, իսկ վար չա կան ակտն ան վա վեր 

ճա նա չե լու և դ րա նից բխող ա ծանց յալ պա հանջ նե րը մե ր ժե լու մա սով բե կան վել և փո-

փոխ վել է` հայցն այդ մա սով բա վա րար վել է: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով, 

որ վճռա բեկ բո ղոք նե րը ներ կա յաց ված են Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ ման մի այն հայ ցը 

բա վա րա րե լու մա սի դեմ, գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րա նայ ման 

և բե կան ման են թա կա է մի այն այդ մա սով: Իսկ վար չա կան ակտն առ ո չինչ ճա նա չե լու և 

դ րա նից բխող ա ծանց յալ պա հանջ նե րը մե ր ժե լու մա սով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րոշ-

մա նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը չի անդ րա դառ նում` վճռա բեկ բո ղոք նե րում այդ հայ ցա պա-

հան ջի մա սով հիմ քեր և հիմն  ա վո րումն  եր ներ կա յաց ված չլի նե լու պատ ճա ռով:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Սույն գոր ծով նկա տի ու նե նա լով, որ Քա ղա քա պե տա րա նը և Ըն կե րու թյու նը վճռա բեկ 

բո ղոք նե րի հա մար վճա րել են 60.000-ա կան ՀՀ դրամ, իսկ վճռա բեկ բո ղոք նե րը են թա-

կա են բա վա րար ման, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա կան տուրքն անհ րա ժեշտ 

է ե ղել բո ղոք բե րող ան ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Քա ղա քա պե տա րա նի և Ըն-

կե րու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման Լ յու բով Փի-

լո յա նի կող մի ց:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

 1. « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ-ի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել, իսկ Եր ևա նի քա-

ղա քա պե տա րա նի վճռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա-

կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2014 թվա կա նի ո րոշ ման` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծե րով վե րաքն նիչ դա տա րա նի 16.12.2005 թվա կա նի վճռի հի ման վրա Լ յու բով Փի լո յա նին 

հատ կաց ման են թա կա 332,6քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 

15.05.2008 թվա կա նի թիվ 2249-Ա ո րո շու մը, դրա հի ման վրա Եր ևա նի քա ղա քա պե տա-

րա նի և « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ-ի մի ջև 27.05.2008 թվա կա նին կնքված պայ մա նա գի-
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րը և « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ-ի ան վամբ 01.07.2008 թվա կա նին կա տար ված պե տա-

կան գրան ցու մը մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով Լ յու բով Փի լո յա նի 

հայ ցը բա վա րա րե լու մա սը, և  այդ մա սով օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

02.08.2013 թվա կա նի վճռին:

2. Լ յու բով Փի լո յա նից հօ գուտ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի բռնա գան ձել 60.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար։

Լ յու բով Փի լո յա նից հօ գուտ « Սոգ լա սիե-Ար մե  նիա» ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 60.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4901/05/11

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/4901/05/11   

Նա խա գա հող դա տա վոր`  Գ. Ղա րիբ յան

Դա տա վոր ներ`  Ք. Մ կո յան

 Ա. Ա ռա քելյ  ան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և

վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ  Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ  Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ 

  Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

  Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

  Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ 

  Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

  Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

  Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա-

հիտ Ա թո յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.08.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Սեր ժիկ Պո ղոս յա նի ընդ դեմ ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան 

տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, եր րորդ անձ Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի` ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե 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` Սեր ժիկ Պո ղոս յա նը պա հան ջել է ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 

վկա յա գի րը ճա նա չել ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 12.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Սեր ժիկ Պո-

ղոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.02.2013 թվա-

կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Ղա զար յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

17.03.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` Եր ևա նի Դ րո յի 3-րդ 

շեն քի թիվ 28 հաս ցեում գտնվող բնա կա րա նի 1/2 մա սով ան վա վեր է ճա նաչ վել ՀՀ 

Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մի ց Ստ յո պիկ Պո ղոս յա-

նին 27.11.2009 թվա կա նին տրված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

(գրանց ված սե ղա նա մատ յա նում 12277 հա մա րի տակ, ժա ռան գա կան գործ թիվ 310):

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 08.08.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Սեր ժիկ Պո ղոս յա նի և Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը 

մե րժ վել են, և Դա տա րա նի 17.03.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ 

Ա նա հիտ Ա թո յա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Սեր ժիկ Պո ղոս յա նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը

Վճ ռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմն  ա վո-

րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 96-

րդ հոդ վա ծը և 220-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան չի են-

թար կել վե րաքն նիչ բո ղո քի հիմ քե րը, չի պատ ճա ռա բա նել, թե ինչ հիմն  ա վոր մամբ է մե ր-

ժում վե րաքն նիչ բո ղո քը:

Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը կա րող է վի ճարկ վել ե րեք ամս վա 

ըն թաց քում` սկսած այն օր վա նից, երբ ան ձը ի մա ցել կամ կա րող էր ի մա նալ վի ճարկ վող 

նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման մա սին: Հայց վո րը դի մե լ է դա տա րան 16.09.2011 

թվա կա նին, իսկ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տրվել է 27.11.2009 թվա կա նին, 

այ սինքն՝ եր կու տա րի եր կու ա մի ս անց:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ներ կա յաց ված վի-

ճարկ ման հայցն ընդ հան րա պես են թա կա չէր վա րույթ ըն դուն ման, քա նի որ նո տա րի 

կող մի ց տրված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը վար չա կան ակտ չէ, իսկ գոր ծի 

քննու թյան պա հին գոր ծող՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 

1-ի մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան կա րող են բո ղո քարկ վել նո տա րի ան գոր-

ծու թյու նը, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը` բա ցա ռու թյամբ գոր ծար քի վա-

վե րաց ման գոր ծո ղու թյան: 

Ս տո րա դաս դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ վկա յա գի րը տրվել է ոչ 

ճիշտ և  ոչ լիար ժեք տե ղե կու թյուն նե րի հիմ քով, ին չը վկա յագ րի ան վա վե րու թյան հիմք 

է հան դի սա նում, լիո վին ան հիմն  է և զուրկ ի րա վա կան հիմ քից: Մաս նա վո րա պես` 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տի «բ» են թա կե տը տվյ ալ դեպ քում կի րա ռե լի չէ, քա նի որ թեև նո տա րը 

հան դի սա նում է հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա նաց նող անձ, այ դու հան դերձ, դրա-

նից չի հետ ևում, որ նրա կող մի ց տրված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա-

գի րը հան դի սա նում է վար չա կան ակտ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն՝ Դա տա-

րա նի վճի ռը հայ ցը մաս նա կիո րեն բա վա րա րե լու մա սով ան փո փոխ թող նե լու մա սով, բե-

կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 08.08.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  այդ մա սով հայ ցը մե ր-

ժել կամ գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1 Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Վճ ռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ ման: Հայ ցին կցված ա մուս նու թյան 

վկա յա կա նի հա մա ձայն` Սամ վել Պո ղոս յա նը 20.06.1946 թվա կա նին ա մուս նա ցել է Ալ-

վարդ Ա ռա քե լի Ա ռա քելյ  ա նի հետ, իսկ Ալ վարդ Ա ռա քե լի Ա ռա քելյ  ա նը, հա մա ձայն 3 եղ-

բայր նե րի ծննդյան վկա յա կան նե րի և 1958 թվա կա նի դա տա րա նի վճռի, Լու սիկ Ա ռա քե լի 

Թով մաս յանն է: Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նը 1995 թվա կա նից մի նչև օրս մշա կում է Կո տայ քի 

մար զի Նուռ նուս հա մայն քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով Սամ վել Պո ղոս յա նին հատ-

կաց ված հո ղա մա սը, ին չը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1226-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի 

հա մա ձայն, նշա նա կում է, որ Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նը հան դի սա նում է Սամ վել Պո ղոս յա նի 

ժա ռան գու թյունն ըն դու նած անձ:
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3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մի ց 27.11.2009 

թվա կա նին տրված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի (գրանց ված սե-

ղա նա մատ յա նում 12277 հա մա րի տակ, ժա ռան գա կան գործ թիվ 310) հա մա ձայն՝ քա ղա-

քա ցի Սամ վել Սմ բա տի Պո ղոս յա նի` մա հա ցած 15.09.1996 թվա կա նին, գույ քի նկատ մամբ 

ժա ռանգ է հան դի սա նում որ դին` Ստ յո պա (Ստ յո պիկ) Սամ վե լի Պո ղոս յա նը: Ժա ռան գա-

կան գույ քը, ո րի հա մար տրվել է ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը, բաղ կա ցած է 

Եր ևա նի Դ րո յի փո ղո ցի 3-րդ շեն քի թիվ 28 բնա կա րա նից (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45):

2) Սույն գոր ծով Սեր ժիկ Պո ղոս յա նի հայ ցի ա ռար կան Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նին 

27.11.2009 թվա կա նին տրված ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

(գրանց ված սե ղա նա մատ յա նում 12277 հա մա րի տակ, ժա ռան գա կան գործ թիվ 310) ան-

վա վեր ճա նա չելն է, իսկ հայ ցի փաս տա կան հիմ քը Սեր ժիկ Պո ղոս յա նի` ժա ռան գա տու 

Սամ վել Պո ղոս յա նի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ լի նե լու հան գա մանքն է (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 2-3):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն 

ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ժա ռան գու թյան ի րա-

վուն քի վկա յա գի րը վար չա կան դա տա րա նում վի ճար կե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան 

վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք ան ձը դա տա րան դի մե  լու  պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու -

թյան օ րենսգր քի (ըն դու ն վել է՝ 28.11.2007 թվա կա նին, ու  ժի մե ջ է մտել 01.01.2008 թվա-

կա նին, ու  ժը կորց րել է 07.01.2014 թվա կա նին) հա մա ձայն ի րա վու նք ու  ներ վի ճարկ ման 

հայ ցով պա հան ջե լու  ան վա վեր ճա նա չել ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի վկա յա գի րը.

2.  արդ յո՞ք ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գու մ ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի վկա յա գի րը 

վար չա կան ակտ է:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 94-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` դա տա րան նե րի լիա-

զո րու թյուն նե րը, կազ մա վոր ման ու գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում են Սահ մա նադ-

րու թյամբ և  օ րենք նե րով:

28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նում  վար չա կան գոր ծե րով դա տա վա րու-

թյան կար գը սահ ման վում է նույն օ րենսգր քով և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա-

կան օ րենսգր քով, իսկ նույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում նաև Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան  դա տա վա րու թյան  օ րենսգր քով` այն քա նով, որ քա-

նով դրա նոր մե րն ի րենց էու թյամբ կի րա ռե լի են («mutatis mutandis») վար չա կան դա տա-

վա րու թյան  նկատ մամբ և չեն հա կա սում նույն օ րենսգր քին և վար չա կան դա տա վա րու-

թյան էու թյա նը: 

Նույն օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան 

կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ի րա վունք ու նի դի-

մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման մար մի ն 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` 
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1) խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա` ՀՀ Սահ մա նադ-

րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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, այդ թվում, ե թե` 

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-

նաց ման հա մար, 

բ. չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ` այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 

հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րի ու ժով. 

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դրվել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն. 

3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան։

Նույն օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝   վար չա կան  դա տա րա նին 

ընդ դատ յա են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը, այդ 

թվում՝

1) հան րա յին կամ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյանն անց նե լու կամ ի րա կա նաց նե լու 

հետ կապ ված վե ճե րը.

2) վար չա կան մար մի ն նե րի մի ջև այն վե ճե րը, ո րոնք են թա կա չեն լուծ ման վե րա դա-

սու թյան կար գով.

3) հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում գոր ծող կամ գոր ծե լու նպա տակ ու նե ցող 

մի ա վո րումն  ե րի, այդ թվում՝ ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն նե րի, գոր ծու նեու թյու նը կա-

սեց նե լու կամ դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ վե ճե րով գոր ծե րը.

4) վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե լու վե րա բեր յալ այն գոր ծե րը, ո րոնք բխում են 

հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից: 

Նույն օ րենսգր քի 64-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 65-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 մա սամբ վե րաց նել կամ փո փո խել մի -

ջամ տող վար չա կան ակ տը:

Նույն օ րենսգր քի 161-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րան կա-

րող են բո ղո քարկ վել նո տա րի ան գոր ծու թյու նը, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու-

թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ գոր ծար քի վա վե րաց ման գոր ծո ղու թյան:

 « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն օ րեն քում օգ տա գործ վող հիմն  ա կան հաս կա ցու թյուն ներն ու-

նեն հետև յալ ի մաստ նե րը.

1) վար չա կան մար մի ն ներ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու-

թյան հան րա պե տա կան և տա րած քա յին կա ռա վար ման, ինչ պես նաև տե ղա կան ինք նա-

կա ռա վար ման մար մի ն ներ`

ա) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան 

մար մի ն ներ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նա խա րա րու թյուն ներ, « Տես չա կան մար-

մի ն նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով նա խա տես ված բո ղո քարկ-

ման հանձ նա ժո ղով և Հան րա պե տու թյան ողջ տա րած քում վար չա րա րու թյուն ի րա կա-

նաց նող պե տա կան այլ մար մի ն ներ.

բ) տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մի ն ներ` մարզ պետ ներ.

գ) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն ներ` հա մայն քի ա վա գա նի և հա մայն քի 

ղե կա վար. քա ղա քա պետ` քա ղա քա յին հա մայն քում, գյու ղա պետ` գյու ղա կան հա մայն քում:

Ե թե, վե րը թվարկ ված մար մի ն նե րից բա ցի, վար չա րա րու թյուն են ի րա կա նաց նում 

պե տա կան այլ մար մի ն ներ, ա պա նույն օ րեն քի ի մաս տով` դրանք նույն պես հա մար վում 

են վար չա կան մար մի ն ներ:

« 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 հա մա ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու-

նե ցող այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան 
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ակտն է, ո րը վար չա կան մար մի նն ըն դու նել է հան րա յին 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:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ ան վա վեր է առ ո չինչ չհան դի սա ցող այն ոչ 

ի րա վա չափ վար չա կան ակ տը, որն ըն դուն վել է կեղծ փաս տաթղ թե րի կամ տե ղե կու-

թյուն նե րի հի ման վրա, կամ ե թե ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րից ակն հայտ է, որ ըստ 

էու թյան պետք է ըն դուն վեր այլ ո րո շում:

« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո տարն 

իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-

թյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի, նույն օ րեն քի, այլ 

օ րենք նե րի և  ի րա վա կան ակ տե րի ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին պայ-

մա նագ րե րի հի ման վրա:

« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո տարն 

ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա-

նաց նող անձ է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից, Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում է նույն 

օ րեն քով նա խա տես ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ:

Նո տա րի կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են մի այն նույն 

օ րեն քով:

« Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձը, ո րի 

շա հե րը շո շա փում է նո տա րի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան ձը, ո րին մե րժ վել է նո տա րա կան 

գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը, կա րող է կա տար ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ նո-

տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լը բո ղո քար կել դա տա րան:

Օ րենս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ 

և 8-րդ հոդ ված նե րում սահ մա նել էր վար չա կան դա տա րա նի ի րա վա սու թյան շրջա նա-

կը: Ինչ պես ցան կա ցած դա տա րան, վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու էր ի րա կա նաց նել 

օ րեն քով նա խա տես ված իր լիա զո րու թյուն նե րը մի այն հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի 

կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  դեպ քում, այ սինքն` օժտ ված էր հա տուկ տե սա-

կի ի րա վա սու թյամբ: 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

3-րդ և 8-րդ հոդ ված նե րում օ րենս դի րը սահ մա նել էր այն սուբ յեկտ նե րի ցան կը, ով քեր 

կա րող էին դի մե լ ՀՀ վար չա կան դա տա րան, ին պես նաև` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

ընդ դա տու թյան շրջա նա կը, իսկ նույն օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա-

կան դա տա րա նում գործ հա րու ցե լու հիմ քը հայցն էր: 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի մյուս հոդ ված նե րում օ րենս դի րը սահ մա նել էր հան րա յին 

ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող գոր ծե րով ի րա վա սու սուբ յեկտ նե րի վար չա կան 

դա տա րան դի մե  լու հայ ցա տե սակ նե րը, ինչ պես նաև` հա տուկ վա րույթ նե րը և դ րանց դա-

տա վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րը սահ մա նում էին, որ յու րա քանչ յուր ոք իր ի րա վունք-

նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ի րա վունք ու ներ դի մե  լու վար չա կան 

դա տա րան: Այ սինքն` սկզբուն քո րեն են թադր վում էր, որ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման 

հնա րա վո րու թյուն գո յու թյուն ու ներ և  ի րա վուն քի են թադր յալ խախտ ման դեպ քում շա-

հագր գիռ անձն ի րա վունք ու ներ դի մե  լու վար չա կան դա տա րան:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան-

ձի մոտ վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հար ցը պետք է դի-

տարկ վեր հետև յալ պայ ման նե րի հա մա տեքս տում՝ ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդ րո րեն 

սահ ման ված հետև յալ ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը.

- սուբ յեկտ նե րի անհ րա ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րում, 

- հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա տա րան դի մե  լու ի րա վա կան շա հի առ կա-

յու թյուն,
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- հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող ի րա վա կան վե ճի առ կա յու թյուն,

- 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-68-րդ հոդ-

ված նե րով կամ հա տուկ վա րույթ նե րով նա խա տես ված հայ ցի առ կա յու թյուն:

Օ րենս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ 

հոդ վա ծում, որ պես ա ռան ձին հայ ցի տե սակ, նա խա տե սել էր վի ճարկ ման հայ ցը՝ որ պես 

ոչ ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րից ան ձանց ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան մի  ջոց: ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դար ձել է վե րը նշված 

հոդ վա ծում ամ րագր ված վի ճարկ ման հայ ցին՝ նշե լով, որ վի ճարկ ման հայ ցի ա ռար կան է 

մի  ջամ տող վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լու կամ փո փո խե-

լու պա հան ջը: Հայ ցի ա ռար կա յի բաղ կա ցու ցիչ մասն է կազ մում, կամ որ նույնն է, հայ ցի 

ա ռար կա յի նյու թա կան հիմքն է հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը: Վի ճարկ ման հայ ցի դեպ քում 

հայ ցի նյու թա կան օբ յեկ տը վի ճարկ վող վար չա կան ակտն է: Վեր ջինս վար չա կան դա տա-

վա րու թյու նում հան դի սա նում է դա տա կան քննու թյան հիմն  ա կան օբ յեկ տը (տե՛ս, Սամ վել 

Մել քու մ յանն ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյան, եր րորդ ան ձինք Նա զիկ, Սե դա Մել քու մ յան-

նե րի, Աստ ղիկ, Հ րաչ յա, Հ րայր, Հաս մի կ Մել քոն յան նե րի, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր 

ան շարժ գու յ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի թիվ ՎԴ/1346/05/10 վար չա կան գոր ծով 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 24.05.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա-

մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` վի ճարկ ման հայցն օ րենսդ րի 

կող մի ց սահ ման ված հայ ցի տե սակ էր, որն ուղղ ված էր դա տա կան ակ տով վար չա կան 

ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի վե րաց նե լուն: Հետ ևա բար վի ճարկ ման հայ ցով 

հայց վորն ի րա վունք ու ներ պա հան ջել վե րաց նե լու իր ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե-

րը խախ տող վար չա կան ակ տը: Վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետ ևում է, 

որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով վար չա կան 

դա տա րան դի մե  լու՝ ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վուն քի առ կա յու թյան 

հար ցը բա ցա հայ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել՝ արդ յոք ժա ռան գու թյան ի րա վուն-

քի վկա յա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում հան դի սա նում է վար չա կան ակտ, թե՝ ոչ։ 

Օ րենս դի րը « 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 սում վար չա կան ակ տը սահ մա նել է որ պես ի րա վա կան 

ակտ, որն ըն դու նում է վար չա կան մար մի  նը` հան րա յին 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:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն  ե րում ար դեն իսկ անդ րա դար ձել է 

վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րին: Հա մա ձայն ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ար-

տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման՝ վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ կա նիշ ներն են 

վար չա կան մարմն  ի ան հա տա կան ակտ լի նե լը, ար տա քին ներ գոր ծու թյու նը, հան րա յին 

ի րա վուն քի ո լոր տում ըն դուն ված լի նե լը, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վո րու մը, ի րա վունք նե րի 

և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նու մը, փո փո խու մը, վե րա ցու մը կամ ճա նա չու մը (տե՛ս, 

Ռո բերտ Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4651/05/12 վար-

չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րից հետ ևում է, որ նո տա րի կող մի ց ան ձին 

տրա մադր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում 

վար չա կան ակտ հա մար վե լու հա մար պետք է օժտ ված լի նի վար չա կան ակ տին բնո-

րոշ վե րը նշված բո լոր հատ կա նիշ նե րով։ Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գի րը վար չա կան ակտ դի տար կե լու հա մար նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ է 

հա մա րում պար զել, թե արդ յոք այն ըն դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում վար-

չա կան մարմն  ի կող մի ց: 

Օ րենս դի րը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում վար չա կան մարմն  ի հաս կա ցու թյու նը նախ սահ մա նել է ինս-

տի տու ցիո նալ ա ռու մով՝ ամ րագ րե լով, որ վար չա կան մար մի ն ներ են Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան մար մի ն նե րը, տա րած քա յին 
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կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րը, այ նու հետև 

վար չա կան մարմն  ի հաս կա ցու թյու նը սահ մա նել է գոր ծա ռու թա յին ա ռու մով՝ նշե լով, որ 

վար չա կան մար մի ն ներ են նաև վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող այլ պե տա կան մար-

մի ն նե րը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև օ րենս դի րը սահ մա նել է որ նո տարն 

ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ի րա-

կա նաց նող անձ է, այ սինքն` ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր տրա մադ րե լիս 

նո տա րը ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, սա կայն վեր ջինս չի հան դի սա-

նում ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հան րա պե տա կան, տա րած քա յին կա ռա վար ման, 

տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին կամ դրա պաշ տո նա տար անձ, հետ ևա բար 

նո տա րը ինս տի տու ցիո նալ ա ռու մով վար չա կան մար մին չէ, նո տա րը օժտ ված չէ նաև 

այլ պե տա կան մարմ նի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի կար գա վի ճա կով, այ սինքն` 

նո տա րը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում գոր ծա ռու թա յին ա ռու մով նույն պես վար չա-

կան մար մին չէ:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյան ի րա-

վուն քի վկա յա գի րը տրվում է մաս նա վոր ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես՝ ժա ռան գա կան 

ի րա վուն քի կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր ման կա պակ ցու թյամբ` ի տար բե րու թյուն վար չա-

կան ակ տի, որն ըն դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: 

Հետ ևա բար նո տա րի կող մի ց տրա մադր ված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը 

ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում չի կա րող հան դի սա նալ վար չա կան ակտ, ինչն էլ իր հեր-

թին նշա նա կում է, որ անձն ի րա վունք չու ներ պա հան ջե լու վի ճարկ ման հայ ցով վե րաց նել 

իր են թադր յալ ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը խախ տող ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 

վկա յա գի րը, քա նի որ 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

հա մա պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն՝ վի ճարկ ման հայցն օ րենսդ րի կող մի ց 

նա խա տես ված հայ ցի տե սակ էր, որն ուղղ ված էր դա տա կան ակ տով մի  ջամ տող վար չա-

կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ վե րաց նե լուն կամ փո փո խե լուն:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նո տա րի կող մի ց հան րա-

յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը կան խո րո շում է նո տար նե րի հան րա-

յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կը և պայ մա նա վո րում է նրանց գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ 

արդ յու նա վետ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ի րա վա կան անհ րա ժեշ-

տու թյու նը: Ըստ այդմ, օ րենս դի րը « Նո տա րիա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով սահ մա նել է, որ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան 

կա տա րու մը մե ր ժե լը կա րող են բո ղո քարկ վել դա տա րան: Ընդ ո րում, նո տա րա կան գոր-

ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու-

նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու-

թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րը քննվում են վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով նա խա տես ված կար գով: Օ րենս դի րը 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի « Նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճարկ ման վե րա բեր յալ 

գոր ծե րի վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ 28-րդ գլ խի 161-րդ հոդ վա ծով սահ մա նել էր նո տա-

րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան ան գոր ծու թյան վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րի քննու թյան կար գը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր 

տրա մադ րե լիս նո տարն ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, քա նի որ ժա ռան գու-

թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադ րու մը մե ր ժե լիս նո տա րի և քա ղա քա ցու մի ջև առ կա 

են ոչ թե կոոր դի նա ցիոն (հա մա դա սու թյուն) բնույ թի, այլ սու բոր դի նա ցիոն (են թա կա յու-

թյուն) բնույ թի ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: Սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում քա ղա-

քա ցին և նո տա րը հան դես չեն գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 

հա վա սար սուբ յեկտ ներ: Ն ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում նո տարն օժտ ված չէ կամ-

քի ա զա տու թյամբ, այլ հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 

սուբ յեկտ, որ տեղ ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րից մե  կը, մի ա կող մա նի հիմն  վե-



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ

548

լով ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա վա հա րա բե րու թյան մյուս կող մի  հա մար 

պար տա դիր ո րո շում է կա յաց նում:

Այս պի սով, օ րենս դի րը նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման ի րա վա չա փու թյու-

նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծերն ընդ դատ յա էր հա մա րել վար չա կան դա տա րա նին, 

քա նի որ 28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 8-րդ հոդ վա-

ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա էին հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու-

թյուն նե րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը: Հետ ևա բար այն դեպ քե րում, երբ վե ճը վե րա բե րում էր 

ոչ թե հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին, այլ մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րին, մաս նա վո րա պես` ժա ռան գա կան ի րա վուն քին, ա պա տվյ ալ գոր ծե րը վար չա կան 

դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չէին:

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

28.11.2007 թվա կա նի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` երբ հայ ցի ա ռար կան ժա ռան գու թյան ի րա վուն-

քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չելն էր, ա պա ան ձը դա տա րան չէր կա րող ներ կա յաց նել 

վի ճարկ ման հայց, քա նի որ ան ձը վի ճարկ ման հայ ցով կա րող էր պա հան ջել ամ բող ջու-

թյամբ կամ մաս նա կի վե րաց նել վար չա կան ակ տը, իսկ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա-

յա գի րը վար չա կան ակտ չի հան դի սա նում: 

Ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջը չի կա րող 

դի տարկ վել նաև որ պես նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը վի ճար կե լու պա հանջ, ե թե ժա-

ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի հիմ քում դրված չէ 

նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կու մը:

Սույն գոր ծով Սեր ժիկ Պո ղոս յա նը, դի մե  լով դա տա րան, պա հան ջել է ՀՀ Կենտ րոն 

նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի կող մի ց 27.11.2009 թվա կա նին տրված 

ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը (գրանց ված սե ղա նա մատ յա նում 12277 հա մա րի 

տակ, ժա ռան գա կան գործ թիվ 310) ան վա վեր ճա նա չել:

Դա տա րա նը հայ ցը մաս նա կի բա վա րա րե լու հիմ քում դրել է այն հան գա ման քը, որ 

27.11.2009 թվա կա նին տված թիվ 12277 ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տրվել է 

ոչ ճիշտ և  ոչ լիար ժեք տե ղե կու թյուն նե րի հիմ քով, ին չը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հի ման 

վրա, վեր ջի նիս ան վա վե րու թյան հիմք է հան դի սա նում:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լով, նշել է, 

որ տվյ ալ դեպ քում Դա տա րա նի կա յաց րած գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ-

տով վար չա կան գոր ծին տրվել է ճիշտ լու ծում, սա կայն Դա տա րա նի կող մի ց դա տա կան 

ակ տը սխալ (թե րի) է պատ ճա ռա բան վել: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ի րա վա-

հա րա բե րու թյան պա հին գոր ծող «ՀՀ-ում սե փա կա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա-

պա տաս խան կար գա վո րումն  ե րը, եզ րա կաց րել է, որ Սամ վել Պո ղոս յա նը հան դի սա ցել է 

Եր ևա նի Դ րո յի փո ղո ցի թիվ 3 շեն քի 28-րդ կոո պե րա տիվ բնա կա րա նի սե փա կա նա տեր` 

ա ռանց պե տա կան գրանց ման, օ րեն քի ու ժով և, հաշ վի առ նե լով, որ Լու սիկ Պո ղոս յա նը 

1946 թվա կա նին ա մուս նա ցել է Սամ վել Պո ղոս յա նի հետ, ա մուս նու թյու նը գրանց ված է 

ե ղել ՔԿԱԳ-ում, հետ ևա բար բնա կա րա նի հա մար նա խա տես ված փայն ամ բող ջու թյամբ 

վճա րե լուց հե տո այն դար ձել է նրանց հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը։ Անդ րա դառ նա լով 

հայ ցի մյուս հիմ քին՝ Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

օ րենսգր քի 1225-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա մա ձայն` ժա ռան գի կող մի ց ժա ռան գու թյան 

մի  մաuի ըն դու նու մը նշա նա կում է ի րեն հաuա նե լիք ամ բողջ ժա ռան գու թյան ըն դու նում, 

ան կախ այն բա նից, թե ինչ է այն ի րե նից ներ կա յաց նում և  որ տեղ է գտնվում:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր-

վա ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա-

ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ նախ՝ նո տա րը ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գիր տրա մադ րե լիս ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, սա կայն 
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մի ա ժա մա նակ օժտ ված չէ պե տա կան մարմն  ի կար գա վի ճա կով, այ սինքն` նո տա րը ՀՀ 

ի րա վա կան հա մա կար գում ոչ ինս տի տու ցիո նալ, ոչ գոր ծա ռույ թա յին ա ռու մով վար չա-

կան մար մի ն չէ, և  երկ րորդ՝ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը տրվում է մաս նա վոր 

ի րա վուն քի, մաս նա վո րա պես՝ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր-

ման կա պակ ցու թյամբ` ի տար բե րու թյուն վար չա կան ակ տի, որն ըն դուն վում է հան րա յին 

ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: Հետ ևա բար նո տա րի կող մի ց տրա մադր ված ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գի րը վար չա կան ակտ չէ, ինչն էլ նշա նա կում է, որ Դա տա րանն ի րա-

վա սու չէր ան վա վեր ճա նա չել 27.11.2009 թվա կա նին տրված ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի 

վկա յա գի րը (գրանց ված սե ղա նա մատ յա նում 12277 հա մա րի տակ, ժա ռան գա կան գործ 

թիվ 310) « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի հիմ քով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նաև ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Սեր ժիկ Պո ղոս յա նի 

հայ ցի ա ռար կան Սամ վել Պո ղոս յա նին պատ կա նող ան շարժ գույ քի մա սով ըստ օ րեն քի 

ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն ան վա վեր ճա նա չելն է, իսկ հայ ցի հիմքն իր` ժա-

ռան գա տու Սամ վել Պո ղոս յա նի ժա ռա նա գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ լի նե լու հան գա-

ման քը: Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ սույն 

գոր ծով պա հան ջի հիմ քը ոչ թե նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի վի ճար կումն  է, այլ` ան մի  ջա-

կա նո րեն ժա ռանգ ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող, ժա ռան գու թյունն ըն դու նե-

լու կա պակ ցու թյամբ ժա ռանգ նե րի մի ջև ծա գած վե ճը, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ սույն վե ճը վե րա բե րում է ոչ թե հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րին, այլ ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րին, որ պի սի պա րա գա յում այն են-

թա կա չէր քննու թյան վար չա կան դա տա րա նում:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծի վա-

րույ թը Դա տա րա նի կող մի ց վճռի կա յաց ման պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի հիմ քով են թա կա էր կարճ ման:

Վե րը նշված հիմն  ա վո րու մն  ե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս-

խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րին չի անդ րա դառ նու մ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ել նե լով վե րը շա րադր ված դիր քո րո շու մի ց, 

գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տով սահ ման ված` գոր ծի վա րույ թը մաս-

նա կիո րեն կար ճե լու Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը մաս նա կիո րեն է կար ճում սույն գոր ծի վա րույ թը, քա նի որ Դա տա րա նի վճի ռը 

բո ղո քարկ վել է մի այն հայ ցը բա վա րա րե լու մա սով, որ պի սի պա րա գա յում հա մա պա-

տաս խա նա բար և՛ վե րաքն նու թյան, և՛ վճռա բե կու թյան կար գով վե րա նայ ման օբ յեկտ 

հան դի սա ցել է բո ղո քարկ ված դա տա կան ակ տի մի այն այդ մա սը: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-
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րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա-

խա տես ված դա տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը դրվում է հայց վո րի 

վրա, ե թե գոր ծի վա րույ թը կարճ վում է, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի 7-րդ, 10-րդ կե տե րում նշված դեպ քե րի:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը 

են թա կա է կարճ ման, գտնում է, որ Սեր ժիկ Պո ղոս յա նից հօ գուտ Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի 

են թա կա է բռնա գանձ ման 10.000 ՀՀ դրամ` որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա-

պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: Միա ժա մա նակ Սեր ժիկ Պո ղոս յա նից հօ գուտ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման նաև 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 03.12.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 08.08.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծի վա րույթն ըստ հայ ցի Սեր ժիկ Պո-

ղոս յա նի ընդ դեմ ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի, եր րորդ 

անձ Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի` ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիրն 1/2 մա սով ան վա վեր 

ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կար ճել: 

2. Սեր ժիկ Պո ղոս յա նից հօ գուտ Ստ յո պիկ Պո ղոս յա նի բռնա գան ձել 10.000 ՀՀ դրամ` 

որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

Սեր ժիկ Պո ղոս յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բռնա գան ձել 20.000 

ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա-

ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 03.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե-

տա կան տուր քի գու մար: 

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9190/05/13

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9190/05/13
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Ա ռա քելյ  ան 
 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Գ. Ղա րիբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան),

 նա խա գա հու  թյամբ
 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի գոր ծա րան» 

ՍՊԸ-ի տնօ րեն Ռ. Հա րու թյուն յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, 

Ս վիս Բ րենչ Մենդ րի սիո ըն կե րու թյան (այ սու հետ` Կազ մա կեր պու թյուն) ընդ դեմ ՀՀ է կո-

նո մի  կա յի նա խա րա րու թյան` ի դեմս Մ տա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան (այ սու-

հետ` Նա խա րա րու թյուն), եր րորդ անձ ««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի գոր ծա րան» ՍՊԸ-ի 

(այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն)` Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող թիվ 12176 գրանց մամբ «ԱՐՄԱՆԻ 

ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց մամբ «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT AR-

MANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը հայ ցա դի մու մի ն նա խոր դող հինգ 

տար վա ըն թաց քում hայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի նկատ մամբ չօգ տա գործ մամբ 

ար տա հայտ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը (բա ցա կա յու թյու նը) ճա նա չե լու, 

և  որ պես հետ ևանք` «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և «ԱՅԳԵՊԱՏ AY-

GEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րի թիվ 12176 և թիվ 12179 

գրան ցումն  ե րը հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի նկատ մամբ չեղյ  ալ հայ տա րա րե 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՝ Կազ մա կեր պու թյու նը պա հան ջել է ճա նա չել այն ի րա վա հա րա-

բե րու թյան առ կա յու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ Ըն կե րու թյունն ի րեն պատ կա նող թիվ 12176 

գրանց մամբ «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց մամբ 

«ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը հայ ցա-
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դի մու մի ն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի 

նկատ մամբ չի օգ տա գոր ծել և, որ պես հետ ևանք, մի ա ժա մա նակ պա հան ջել է «ԱՐՄԱՆԻ 

ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա-

մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րի թիվ 12176 և թիվ 12179 գրան ցումն  ե րը հայ կա կան կոն-

յակ (բրեն դի) ապ րան քի նկատ մամբ չեղյ  ալ հայ տա րա րել:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Միր զո յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

27.11.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 28.04.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ՝ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է 

մաս նա կիո րեն` հայ ցը բա վա րա րե լու մա սի դեմ բեր ված մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ-

վել է, և  այդ մա սով Դա տա րա նի 27.11.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ, իսկ 

դա տա կան ծախ սե րի մա սով Դա տա րա նի վճի ռը բե կան վել և փո փոխ վել է՝ Նա խա րա-

րու թյու նից հօ գուտ Կազ մա կեր պու թյան բռնա գանձ վել է 8.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես հայց վո րի 

կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի փոխ հա տու ցում:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցու ցի-

չը:

2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը սխալ է մե կ նա բա նել և կի րա ռել «Ապ րան քա յին նշան նե րի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ և 21-րդ հոդ ված նե րը, չի կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու -

թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը, 81-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, 

խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծը, 144-րդ հոդ վա ծի 

1-ին և 3-րդ մա սե րը, 146-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը:

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ թեև «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը կա րող 

է ցան կա ցած ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցի կամ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 

գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման արդ յուն քում կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման 

վրա չեղյ  ալ հայ տա րար վել, սա կայն այս տեղ կար ևոր պայ ման է, որ տվյ ալ ան ձը պետք 

է շա հագրգռ վա ծու թյուն ու նե նա ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու 

մե ջ: Տվյ  ալ դեպ քում սույն գոր ծում բա ցա կա յում է որ ևէ ա պա ցույց այն մա սին, որ Ըն կե-

րու թյու նը հան դի սա նում է շա հագր գիռ անձ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի անդ րա դար ձել վե րաքն նիչ բո ղո քում նշված այն փաս-

տարկ նե րին, որ Դա տա րա նը պար տա վոր էր կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը և 89-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 9-րդ կե տը, այն է՝ 

նախ նա կան դա տա կան նիս տի ժա մա նակ պետք է ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղին (տվյ ալ 

դեպ քում` Նա խա րա րու թյա նը) փո խա րի ներ պատ շաճ պա տաս խա նո ղով՝ Ըն կե րու թյու-

նով, ին չը չա նե լու արդ յուն քում Դա տա րա նը և Վե րաքն նիչ դա տա րա նը թույլ են տվել 

դա տա վա րա կան խախ տում, ո րը հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ մա նը:

 Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա չափ է հա մա րել Դա տա րա նի կա տա րած եզ րա հան-

գումն  առ այն, որ թիվ 12176 «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 

«ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» ապ րան քա յին նշան նե րը «Ապ րան քա յին նշան-

նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը հա մա պա տաս խան չեն օգ-

տա գործ վել և  ի րա կան օգ տա գործ ման մե ջ չեն դրվել ի րա վա տեր Ըն կե րու թյան կող մի ց, 

քա նի որ տվյ ալ ապ րան քա յին նշան նե րի օգ տա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող Ըն կե րու-

թյու նը վե րո հիշ յալ ապ րան քա յին նշան ներն ի րա կա նում չի օգ տա գոր ծել ո րո շա կի ժա մա-

նա կա հատ վա ծում (սույն վար չա կան գոր ծով հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լուն նա խոր դող 

հինգ տա րի ժա մա նա կա հատ վա ծում) ա նընդ մե ջ կամ ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ 
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ար տադր վող կամ տնտե սա կան շրջա նա ռու թյան մե ջ դրվող ապ րանք նե րի նկատ մամբ, 

ո րոնց հա մար գրանց ված են տվյ ալ ապ րան քա յին նշան նե րը, իսկ ի րաց ման մա կար դա-

կի մա սին ընդ հան րա պես մե կ նա բա նու թյուն ներ կա տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյուն տվյ ալ 

դեպ քում չկա, քա նի որ վե րը նշված փաս տա կան հան գա մանք նե րի, ա պա ցույց նե րի հի-

ման վրա Դա տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ Ըն կե րու թյունն ընդ հան րա պես, ինչ պես նաև 

ո րո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ այդ ապ րանք նե րի ար տադ րու թյուն ընդ հան րա պես չի 

ի րա կա նաց րել։ Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ինչ պես նաև Դա տա րա նը հաշ վի չեն 

ա ռել, որ Ըն կե րու թյու նը, 2011 թվա կա նին պայ մա նա գիր կնքե լով չի նա կան ըն կե րու թյան 

հետ և պար տա վոր վե լով մա տա կա րա րել վի ճե լի ապ րան քա յին նշան նե րով ապ րանք, 

ար դեն իսկ օգ տա գոր ծել է ապ րան քա յին նշան նե րը: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է մաս նա կիո րեն` վե րաքն նիչ 

բո ղո քը մե րժ ված մա սով, բե կա նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու-

մը և  այն փո փո խել՝ հայ ցը մե ր ժել կամ գործն ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի հիմն  ա վո րումն  ե րը

Սույն գոր ծով հիմն  ա կան պա հան ջը հիմն  ված է ճա նաչ ման հայ ցա տե սա կի վրա: 

Հայց վո րը չի ներ կա յաց րել այն պի սի հայ ցա դի մում, հա մա ձայն ո րի` եր րորդ ան ձը խախ-

տել է հայց վո րի որ ևէ ի րա վունք: Ե թե հայ ցա դի մու մի  հիմ քում ըն կած լի ներ ի րա վունք նե-

րի խախ տու մը, ա պա հայ ցա դի մու մը պետք է ներ կա յաց վեր ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րան, քա նի որ առ կա կլի ներ եր կու (ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան) ան ձե րի 

մի ջև վեճ: Սա կայն տվյ ալ դեպ քում որ ևէ վեճ առ կա չէ, հայց վո րը գրան ցումն  ե րի սե փա-

կա նա տի րոջ նկատ մամբ չու նի որ ևէ պա հանջ և չի դի տար կում այն իբրև վե ճի ա ռար կա:

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի «ցան կա ցած ան ձի կող-

մի ց» օ րենսդ րա կան եզ րույ թից բխում է, որ նման հայ ցա դի մում կա րող է ներ կա յաց նել 

ցան կա ցած անձ, հետ ևա բար բո ղոք բե րած ան ձի այն պնդու մը, որ դա տա րան նե րը պետք 

է անդ րա դարձ կա տա րեին հայց վո րի շա հագր գիռ լի նե լու հան գա ման քին, ան հիմն  է:

Ապ րան քա յին նշա նի օգ տա գործ ման ա պա ցույց նե րի ներ կա յաց ման բեռն օ րենս դի րը 

դի տա վոր յալ դրել է նշա նի սե փա կա նա տի րոջ վրա, ին չը ևս մե կ ան գամ վկա յում է հան-

րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան մա սին:

Ապ րան քի ար տադր ման պրո ցե սը որ ևէ առն չու թյուն չու նի բուն ապ րան քա յին նշա նի 

հետ: Այ սինքն` ար տադ րան քը չի կա րե լի նույ նա կա նաց նել ապ րան քա յին նշա նի հետ կամ 

հա կա ռա կը:

Միա ժա մա նակ, Եր րորդ ան ձը չի ներ կա յաց րել ապ րան քա յին նշան նե րի օգ տա գոր-

ծու մը կամ ի րա կան օգ տա գործ ման մե ջ դրված լի նե լը հաս տա տող և  ոչ մի  ա պա ցույց:

Բա ցի այդ, մի և նույն փաս տա կան հան գա մանք նե րով թիվ ՎԴ/9691/05/13 վար չա կան 

գոր ծով կա յաց ված 16.11.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հա մա րել է, 

որ ընդ դա տու թյան խնդիր առ կա չէ և մե ր ժել է նշված գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու նե լը:

Պն դե լով, որ Ըն կե րու թյան բե րած վճռա բեկ բո ղոքն ան հիմն  է` Կազ մա կեր պու թյան 

ներ կա յա ցու ցի չը խնդրել է այն մե ր ժել և դա տա րա նի ո րո շու մը թող նել ան փո փոխ:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի հետև յալ փաս տը. 

30.10.2007 թվա կա նին ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րու թյան մտա վոր սե փա կա նու թյան 

գոր ծա կա լու թյունն Ըն կե րու թյան ա նու նով ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մի  ջազ գա-

յին դա սա կարգ ման 33-րդ դա սի հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի հա մար թիվ 12176 

և թիվ 12179 գրանց ման հա մար նե րով գրան ցել է հա մա պա տաս խա նա բար «ԱՐՄԱՆԻ AR-

MANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց-

ված ապ րան քա յին նշան նե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34-35):
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4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

1) բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա-

րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար,

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ 

հոդ վա ծը խախ տե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, որն ազ դել է 

գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա-

ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման-

ված՝ ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու  մը չեղյ  ալ ճա նա չե լու  վե րա բեր յալ պա հան ջը կա րո՞ղ է 

արդ յոք դա տա րան ներ կա յաց վել «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վու նք ներ չու  նե ցող ան ձի կող մի ց,

2. «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում «ցան կա-

ցած անձ» եզ րու յ թի կի րա ռու  մի ց հետ ևո՞ւմ է արդ յոք, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով դա տա րան դի մե  լու  ի րա վու նք ու  նեն նաև այն ան ձինք, 

ո րոնց ի րա վու նք նե րի խախ տու մ կամ խախտ ման ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու  թյու ն առ կա չէ:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա-

ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար-

տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն-

չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիա յի վե րը շա րադր ված ի րա վադ րույթ նե րը, ե րաշ-

խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 

արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, սահ մա նում 

են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան-

ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի դեպ-

քում ստա նա լու արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է 

այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նու թյուն ան ձը ստա նում է 

վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տու թյուն նե րի խախտ-

ման դեպ քում: Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի 

հստակ ա ռա քե լու թյուն, հստակ սուբ յեկտ ներ և հաս ցեա տեր ու կոչ ված է ա պա հո վե լու 

ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու մը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 07.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-906 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ բո լոր դեպ քե րում ընդ հա նուր կա նոնն 

այն է, որ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա-

վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ:
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Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն (այ սու հետ` ՄԻԵԴ) իր ո րո շումն  ե-

րում ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ վե ճը պետք է լի նի ի րա կան և  

իր բնույ թով լուրջ: Վե ճը չի կա րող կապ ված լի նել ան ձի քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե-

րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հետ անն շան կամ հե ռա կա կեր պով, այլ հենց այդ ի րա-

վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը պետք է կազ մե ն հայ ցի ա ռար կան, և վե ճի հնա-

րա վոր լու ծու մը պետք է վճռա կան և  ուղ ղա կի նշա նա կու թյուն և  ազ դե ցու թյուն ու նե նա 

պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վրա (տե՛ս, Լը Քոմպ տեն  և մ յու ս ներն  

ընդ դեմ Բել գիա յի  թիվ  6878/75  դի մու  մով  ՄԻԵԴ  23.06.1981  թվա կա նի  վճի ռը,  պարբ. 47, 

Բենթ հեմն  ընդ դեմ  Նի դեր լանդ նե րի թիվ  8848/80  դի մու  մով  ՄԻԵԴ  23.10.1985 թվա կա նի 

վճի ռը, պարբ. 32):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված 

կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 

կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն 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`

1) 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 նադ րու թյամբ (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն), մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք-

նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, ե թե`

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-

նաց ման հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 

հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Սահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին պայ-

մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դրվել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.

3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան։ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ անձն իր ի րա վունք նե րի և  օ րի-

նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն կա րող է հայ ցել մի այն այն դեպ քում, ե թե 

գտնում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն 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 

ան մի  ջա կա նո րեն խախտ վել կամ կա րող են խախտ վել նրա ի րա վունք նե րը կամ օ րի նա-

կան շա հե րը: Նշ վա ծից հետ ևում է նաև, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձի 

պա հան ջը կա րող է բա վա րար վել մի այն նրա` շա հագր գիռ անձ լի նե լու դեպ քում, այն է` 

ե թե խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա՝ Հա յաuտա նի Հան-

րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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 Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է, որ որ պես ընդ հա նուր 

կա նոն` դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա-

վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: Օ րենս դի-

րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-

թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է դի մե լ դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք ներ, ո րոնք խախտ վել են կամ 

կա րող են խախտ վել: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ ան-

ձանց՝ ի րենց ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա-

վունք տրա մադ րե լով հան դերձ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, վեր ջին նե րիս հա մար, սա կայն, չի 

ըն ձե ռում հան րու թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րու թյուն, այն է` չի թույ լատ րում 
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ան ձանց ի րա կա նաց նել վար չա կան մար մի ն նե րի վար չա կան ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե-

րի կամ ան գոր ծու թյան ի րա վա չա փու թյան օբ յեկ տիվ վե րահս կո ղու թյուն: ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` հայց ներ կա յաց նե լու 

հա մար, պետք է առ կա լի նի ոչ մի այն վար չա կան մար մի ն նե րի ոչ ի րա վա չափ ո րո շում, 

գոր ծո ղու թյուն կամ ան գոր ծու թյուն, այլև նշված ոչ ի րա վա չափ ո րոշ ման, գոր ծո ղու թյան 

կամ ան գոր ծու թյան արդ յուն քում ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում կամ 

խախտ ման ա ռա ջաց ման վտանգ:

Այ սինքն՝ վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քով 

սահ ման ված դեպ քե րի, կա րող է հայ ցել մի այն այն ան ձը, ով հան դի սա նում է դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ, կամ այլ կերպ ա սած՝ այն ան ձը, ում սուբ-

յեկ տիվ ի րա վունք նե րը խախտ վել են կամ կա րող են խախտ վել:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ վար չա կան ար դա րա դա տու թյուն հայ ցող ան ձանց կող մի ց ներ կա յաց-

ված հայ ցա դի մումն  ե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րից յու րա քանչ յու րով 

պետք է պարզ վի` արդ յոք հայց վո րը հան դի սա նում է դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող 

սուբ յեկտ, այ սինքն՝ «շա հագր գիռ  անձ», քա նի որ մի այն ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու-

թյան առ կա յու թյան պա րա գա յում ան ձը կա րող է ակն կա լել իր խախտ ված ի րա վունք նե-

րի դա տա կան պաշտ պա նու թյուն: Ընդ ո րում, ի րա վունք նե րի խախտ ման, կամ այլ կերպ 

ա սած՝ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ լի նե լու վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ 

ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը կրում է հենց հայց վո րը: 

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը կա րող է ցան կա ցած ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ-

ցի կամ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծով հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման արդ-

յուն քում կա յաց ված դա տա րա նի վճռի հի ման վրա չեղյ  ալ հայ տա րար վել բո լոր ապ րանք-

նե րի և (կամ) ծա ռա յու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնց հա մար այն գրանց ված է, կամ դրանց 

մի  մա սի նկատ մամբ, ե թե  ապ րան քա յին   նշա նի գրանց ման թվա կա նից հաշ ված` հինգ 

տա րի ա նընդ մե ջ, կամ հայ ցը (հա կընդ դեմ հայ ցը) ա վե լի ուշ ներ կա յաց նե լու դեպ քում՝ 

դրան ան մի  ջա կա նո րեն նա խոր դող հինգ տա րի ա նընդ մե ջ ժա մա նա կա հատ վա ծում ապ-

րան քա յին նշանն ընդ հան րա պես չի օգ տա գործ վել կամ ի րա կան օգ տա գործ ման մե ջ չի 

դրվել ապ րան քա յին  նշա նի ի րա վա տի րոջ կամ նույն օ րեն քի հա մա ձայն` այդ ի րա վունքն 

ու նե ցող ան ձի կող մի ց:  Ապ րան քա յին նշա նի օգ տա գործ ման ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց-

նում է դրա ի րա վա տե րը կամ նույն օ րեն քի հա մա ձայն` տվյ ալ ապ րան քա յին նշա նի օգ-

տա գործ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձը:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մի  վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ դրա նով օ րենս դի րը նա խա տե սել է դա տա րա նի կող մի ց ապ րան քա յին 

նշա նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու հիմ քե րը, այն է՝ ապ րան քա յին նշա նի գրանց-

ման թվա կա նից հաշ ված` հինգ տա րի ա նընդ մե ջ, կամ հայ ցը (հա կընդ դեմ հայ ցը) ա վե լի 

ուշ ներ կա յաց նե լու դեպ քում՝ դրան ան մի  ջա կա նո րեն նա խոր դող հինգ տա րի ա նընդ մե ջ 

ժա մա նա կա հատ վա ծում  ապ րան քա յին  նշա նը չօգ տա գործ վե լը կամ ի րա կան օգ տա գործ-

ման մե ջ չդրվե լը: Ընդ ո րում, նշված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա րա նի կող մի ց 

ապ րան քա յին նշա նի գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րելն օ րենս դի րը հնա րա վոր է հա մա-

րել ցան կա ցած ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցի կամ հա կընդ դեմ հայ ցի քննարկ ման 

արդ յուն քում: 

Այ դու հան դերձ, վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա-

դառ նա լով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ 

«Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ի րա վա կար գա-

վոր մա նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ թեև «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քը դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը չի կա պել ան ձանց ի րա վունք նե րի են թադր-

յալ խախտ ման հետ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով «ցան կա ցած ան ձի» ապ րան քա յին նշա նի 

գրան ցու մը չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու վե րա բեր յալ պա հանջ ներ կա յաց նել դա տա րան, այ նո-

ւա մե  նայ նիվ, «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում 
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ամ րագր ված «ցան կա ցած անձ» եզ րույ թը չի կա րող մե կ նա բան վել ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սից ան կախ, քա նի որ ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենս գիրքն է այն ընդ հա նուր օ րեն քը, ո րով սահ ման վում է վար չա կան 

գոր ծե րով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հիմ քե րը և կար գը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով «ցան կա ցած ան ձին» վե րա-

պա հե լու ի րա վա կար գա վո րու մի ց չի կա րող հետ ևել, որ անձն ի րա վա կան շա հագրգռ-

վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում ևս կա րող է ակն կա լել դա տա կան պաշտ-

պա նու թյուն: Ցան կա ցած պա րա գա յում դա տա րան դի մե  լը են թադ րում է խախտ ված 

ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նում` լի նի դա մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե րու թյու նից ծա գած 

վե ճի արդ յունք, թե հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյու նից ծա գած վե ճի արդ յունք: Բա ցի 

այդ, դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, և  ան ձը 

չի կա րող դի մե լ դա տա րան, ե թե առ կա չէ վեր ջի նիս «ի րա կան (ռեալ)» ի րա վունք նե րի 

խախ տում կամ խախտ ման վտանգ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի հա մար 

Ըն կե րու թյան ան վամբ գրանց վել են թիվ 12176 գրանց ման հա մա րով «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց ման հա մա րով «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT 

ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը: 

Դա տա րա նը, գտնե լով, որ սույն գոր ծով վի ճա հա րույց է Ըն կե րու թյան՝ որ պես ապ-

րան քա յին նշան նե րի ի րա վա տի րոջ կող մի ց դրանք «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված 5 տար վա ժամկ  ե տում օգ տա գոր ծե լու փաս տը, իսկ «Ապ րան քա յին 

նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի կար գա վո րումն  ե րի հա մա ձայն` նշված փաս տի ա պա ցուց-

ման բե ռը կրում է Ըն կե րու թյու նը, գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա եզ-

րա կաց րել է, որ թիվ 12176 գրանց ման հա մա րով «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ 

АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց ման հա մա րով «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա-

մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 

հոդ վա ծի բո վան դա կու թյա նը հա մա պա տաս խան չեն օգ տա գործ վել և  ի րա կան օգ տա-

գործ ման մե ջ չեն դրվել Ըն կե րու թյան կող մի ց, որ պի սի ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա-

յու թյու նը ճա նա չե լու պա հանջ է ներ կա յաց րել Կազ մա կեր պու թյու նը: Վե րոգր յա լի հի ման 

վրա Դա տա րա նը Կազ մա կեր պու թյան հայ ցը բա վա րա րել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րա հաս տա տե լով Դա տա րա նի կող մի ց կա տար ված եզ-

րա հան գումն  ե րը, մի ա ժա մա նակ հեր քել է բո ղո քա բե րի փաս տարկ ներն առ այն, որ «Ապ-

րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում նշված «ցան կա ցած 

անձ» հաս կա ցու թյան ներ քո պետք է նկա տի ու նե նալ ցան կա ցած շա հագր գիռ անձ՝ պատ-

ճա ռա բա նե լով, որ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

օ րենս դիրն ար գե լել է որ ևէ օ րենսդ րա կան նոր մի  կա մա յա կան մե կ նա բա նու մը և լ րա ցու-

մը, քա նի որ ի րա վա կան ակ տը պետք է մե կ նա բան վի դրա նում պա րու նակ վող բա ռե րի և  

ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ՝ հաշ վի առ նե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը: 

 «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի կար գա վո-

րումն  ե րի վե րա բեր յալ վերն ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ-

քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ նախ քան Ըն կե րու թյան կող մի ց «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն-

քով սահ ման ված 5 տար վա ժամկ  ե տում ապ րան քա յին նշան ներն օգ տա գոր ծե լու ի րա-

վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցին անդ րա դառ նա լը սույն 

գոր ծով պետք է պարզ վեր, թե Կազ մա կեր պու թյունն արդ յոք հան դի սա նում է դա տա րան 

դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ, այ սինքն՝ «շա հագր գիռ անձ», որն է վեր ջի նիս ի րա-

վա կան շա հագրգռ վա ծու թյունն Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող թիվ 12176 գրանց ման հա-

մա րով «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց ման հա-

մա րով «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը 

հայ ցա դի մու մի ն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ-

րան քի նկատ մամբ չօգ տա գործ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու-
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թյու նը (բա ցա կա յու թյու նը) ճա նա չե լու և  որ պես հետ ևանք` «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին 

նշան նե րի թիվ 12176 և թիվ 12179 գրան ցումն  ե րը հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի 

նկատ մամբ չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու ա ռու մով, իր որ խախտ ված ի րա վուն քի դա տա կան 

պաշտ պա նու թյուն է հայ ցում Կազ մա կեր պու թյու նը: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով Կազ մա կեր պու-

թյան կող մի ց չեն ներ կա յաց վել այն պի սի վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ, 

ո րոն ցով կհիմն  ա վոր վեին վեր ջի նիս սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տի 

կամ խախտ ման ա ռա ջաց ման վտան գի առ կա յու թյու նը, ներ կա յաց ված հայ ցի ա ռու մով 

իր ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նը, Դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ 

հան դի սա նա լը: Հետ ևա բար Կազ մա կեր պու թյու նը սույն գոր ծով Դա տա րան դի մե  լու ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված 

ի րա վուն քը կրող սուբ յեկտ չէ, որ պի սի պայ ման նե րում Վե րաքն նիչ դա տա րա նի հետ ևու-

թյուն ներն առ այն, որ «Ապ րան քա յին նշան նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի 2-րդ 

մա սի կար գա վո րումն  ե րը բա վա րար են ան ձի շա հագրգռ վա ծու թյու նը հաս տատ ված հա-

մա րե լու հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գնա հա տում է ան հիմն :

Ինչ վե րա բե րում է նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախտ-

ման վե րա բեր յալ վճռա բեկ բո ղո քի մյուս փաս տարկ նե րին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

դրանց չի անդ րա դառ նում, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց թույլ տրված նշված 

դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի  խախտ ման պայ ման նե րում դրանք չեն կա րող լի նել 

քննու թյան ա ռար կա:

Վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով մաս նա կիո րեն հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո-

քի պա տաս խա նու մ բեր ված փաս տարկ նե րը: 

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի-

րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե-

տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լու Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում 

իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք։ Սույն գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի 

գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում քննե լը Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու-

թյան ի րա վուն քի տարր է, հետ ևա բար, գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա-

կում նշված ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից։ Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 

կող մի ց ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տը փո փո խե լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տը փո փո խե լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում սույն ո րոշ-

ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա ժեշ տու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը: 

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: 

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տի 26.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ վել է վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-

րար ման, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-

ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.08.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված 80.000 ՀՀ 

դրամ պե տա կան տուր քի գու մա րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ 

հոդ վա ծի հիմ քով, են թա կա է բռնա գանձ ման Կազ մա կեր պու թյու նից: Բա ցի այդ, նկա տի 

ու նե նա լով, որ Ըն կե րու թյու նը վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար վճա րել է 20.000 

ՀՀ դրամ պե տա կան տուրք, Կազ մա կեր պու թյու նից հօ գուտ Ըն կե րու թյան պետք է բռնա-

գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

  1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  այն փո փո խել` Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, Ս վիս 

Բ րենչ Մենդ րի սիո ըն կե րու թյան հայցն ընդ դեմ ՀՀ է կո նո մի  կա յի նա խա րա րու թյան, եր-

րորդ անձ ««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի գոր ծա րան» ՍՊԸ-ի` ««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի 

գոր ծա րան» ՍՊԸ-ին պատ կա նող թիվ 12176 գրանց մամբ «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և թիվ 12179 գրանց մամբ «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI АЙГЕПАТ» հա-

մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րը հայ ցա դի մու մի ն նա խոր դող հինգ տար վա ըն թաց քում 

hայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի նկատ մամբ չօգ տա գործ մամբ ար տա հայտ ված 

ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը (բա ցա կա յու թյու նը) ճա նա չե լու, և  որ պես հետ-

ևանք` «ԱՐՄԱՆԻ ARMANI ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՆՅԱԿ АРМАНИ» և «ԱՅԳԵՊԱՏ AYGEPAT ARMANI 

АЙГЕПАТ» հա մակց ված ապ րան քա յին նշան նե րի թիվ 12176 և թիվ 12179 գրան ցումն  ե րը 

հայ կա կան կոն յակ (բրեն դի) ապ րան քի նկատ մամբ չեղյ  ալ հայ տա րա րե լու պա հանջ նե րի 

մա սին, մե ր ժել: 

2. Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, Ս վիս Բ րենչ Մենդ րի սիո ըն կե րու թյու նից հօ գուտ 

««Այ գե պատ» գի նու-կոն յա կի գոր ծա րան» ՍՊԸ-ի բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ դրամ` որ պես 

վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մար:

Ջոր ջիո ԱՐՄԱՆԻ Ս.Պ.Ա. Մի լան, Ս վիս Բ րենչ Մենդ րի սիո ըն կե րու թյու նից ՀՀ պե տա-

կան բյու ջե բռնա գան ձել 80.000 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 26.08.2015 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0029/05/14

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ5/0029/05/14

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մ կո յան

 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա ռա քելյ  ան 

 Գ. Ղա րիբ յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Ջա ջու ռի գյու ղա պե տա րա նի (այ սու հետ` 

Գ յու ղա պե տա րան) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Գ յու ղա պե տա րա նի հայ ցի ընդ 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) աշ-

խա տա կազ մի  Շի րա կի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման, եր րորդ ան ձինք Ֆեր դի նանտ, 

Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի` սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե 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` Գ յու ղա պե տա րա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Ֆեր դի-

նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան-

նե րի ան վամբ ի րա վունք նե րի մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ 

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` Էդ. Նա հա պետ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

25.08.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար-

թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ Ջա ջուռ հա-

մայն քում կա տար ված հո ղա տա րած քի գրան ցու մը՝ 0,04հա մա կե րե սի մա սով, ճա նաչ վել 

է ան վա վեր:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 29.12.2014 
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թվա կա նի ո րոշ մամբ Գ յու ղա պե տա րա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

25.08.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գ յու ղա պե տա րա նը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել << Գու յ քի նկատ մամբ ի րա վու նք նե րի պե տա-

կան գրանց ման մա սին>> ՀՀ օ րեն քի (1998 թվա կա նի խմբագ րու  թյամբ) 2-րդ և 21-րդ հոդ-

ված նե րը, ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 31.12.1998 թվա կա նի թիվ 867 ո րոշ մամբ հաս տատ ված 

<< Կա դաստ րա յին քար տե զագ րու մն  ա վարտ ված տա րածք նե րու մ ան շարժ գու յ քի նկատ-

մամբ ի րա վու նք նե րի ա ռա ջին պե տա կան գրանց ման>> կար գի 3-րդ կե տը, ո րոնք պետք է 

կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ-

նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի 

թիվ 19 ո րո շումն  ե րով Գաս պար յան նե րը ստա ցել են հո ղա մա սեր, ո րոնք ներ կա յումս էլ 

տի րա պետ վում են վեր ջին նե րիս կող մի ց, և  այդ հան գա ման քը Գ յու ղա պե տա րա նի կող-

մի ց չի վի ճարկ վում: Մինչ դեռ նշված ո րո շումն  ե րը չեն առնչ վում թիվ 005-009 ծած կագ րով 

0,16հա մա կե րե սով հո ղա մա սին, և դ րա նկատ մամբ Գաս պար յան նե րի սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը գրան ցե լու որ ևէ ի րա վա կան ու փաս տա կան հիմք առ կա չէ, քա նի որ նշված 

0,16հա մա կե րե սով հո ղա մա սը Գաս պար յան նե րին հատ կաց նե լու վե րա բեր յալ ո րո շում 

գո յու թյուն չու նի: Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան հիմն  կեր պով նույ նաց րել է թիվ 

005-009 և թիվ 010-012 կա դաստ րա յին ծած կագ րե րով եր կու տար բեր հո ղա մա սե րը՝ հաշ-

վի չառ նե լով այն, որ թիվ 005-009 կա դաստ րա յին ծած կագ րով հո ղա մա սի նկատ մամբ 

Գաս պար յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը սխալ մամբ գրանց վել է թիվ 010-012 կա-

դաստ րա յին ծած կագ րով հո ղա մա սի հա մար տրա մադր ված քաղ ված քի հի ման վրա:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է ամ բող ջու թյամբ բե կա նել 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը՝ չբա վա-

րար ված մա սով, բա վա րա րել:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) 27.02.2003 թվա կա նին տրված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) 

ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 841069 վկա յա կա նի հա մա ձայն՝ Կա դաստ րի գույ քի նկատ-

մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի 

տակ գրանց ված է Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, 

Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀ Շի րա կի մար-

զի Ջա ջուռ հա մայն քում գտնվող թիվ <<08-094 5-9>> կա դաստ րա յին հա մա րով 0,16հա 

մա կե րե սով տնա մե րձ հո ղա մա սի նկատ մամբ: Նշ ված պե տա կան գրան ցու մը կա տար-

վել է հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 

10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հի ման վրա (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 8-10):

2) ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 18.06.2001 թվա կա նին ՀՀ 

Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքից (գրան ցում թիվ 118) 

տրված քաղ ված քի հա մա ձայն՝ Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար-

տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ գրանց ված է 0,12հա մա կե րե սով 

հո ղա մաս (ծած կա գիր` թիվ 010-012), ո րի վրա առ կա է բնա կե լի տուն՝ օ ժան դակ շի նու-
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թյուն նե րով։ Ընդ ո րում, նշված գրանց ման հա մար հիմք են հան դի սա ցել հո ղա յին բա-

րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի 

թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` վար չա կան դա տա-

վա րու թյու նում ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման օ րենսդ րա կան չա փա նիշ նե րի պահ պան ման 

և դ րա հի ման վրա պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու դա տա րա նի պար-

տա կա նու թյան վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե-

լը մի ա 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` ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի խախտ ման հետ ևան քով առ կա 

է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու-

թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցին.

սե փա կա նու  թյան ի րա վու ն քի վի ճարկ վող պե տա կան գրան ցու  մը մաս նա կիո րեն ան-

վա վեր ճա նա չե լիս Դա տա րա նը պահ պա նել է արդ յո՞ք բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ 

հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ ա պա ցու յց նե րը գնա հա տե լու  և դ րա 

արդ յու ն քու մ հիմն  ա վոր ված ու  պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու  օ րենսդ-

րա կան պա հան ջը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու-

րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու-

թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, 

ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ գոր ծի 

փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե (<<ex offi  cio>>): Նույն 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան մաս նա կից նե րի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րով (...) և  իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ-

նար կում է հա մար ժեք մի  ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա կան 

փաս տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը (...) ա ռա ջար կում է (...) հա մալ րել ոչ 

բա վա րար փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ինչ պես նաև պա հան ջում է, որ ներ կա յաց վեն գոր-
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ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու և գ նա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 

ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-

տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-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  օբ յեկ տիվ հե-

տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

դա տա րա նը դա տա կան ակ տի մե ջ պետք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո-

րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝  

գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով դա տա րանն 

իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կում է հա մար ժեք մի  ջոց ներ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ կա յաց-

նե լիս գնա հա տում է ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող և մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րին 

ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի (...) վրա տա րած վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը, ե թե 

նույն օ րենսգր քով այլ բան նա խա տես ված չէ:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ դա տա րա նի վճի ռը պետք է լի նի օ րի նա կան, հիմն  ա վոր ված և պատ ճա ռա բան-

ված:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վճի ռը հիմն  ա վոր ված է, ե թե վճռում շա րադր-

ված եզ րա հան գումն  ե րը և հաս տատ ված փաս տե րը հա մա պա տաս խա նում են ա ռա ջին 

ատ յա նի դա տա րա նում հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րին: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ կե տի հա-

մա ձայն՝ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի վճի ռը պատ ճա ռա բան ված է, ե թե դրա նում եր-

ևում են փաս տե րի հաս տատ ման, ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման և  ի րա վուն քի կի րառ ման 

գոր ծըն թա ցի կա պակ ցու թյամբ դա տա րա նի դա տո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը և դ րա նից 

բխող եզ րա հան գումն  ե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 126-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին, 

2-րդ և 4-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ վճռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սը բո վան դա կում է գոր-

ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը, գոր ծի լուծ ման հա մար 

նշա նա կու թյուն չու նե ցող փաս տե րը` շա րադ րե լով դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը յու-

րա քանչ յուր փաս տի ա պա ցուց ված լի նե լու վե րա բեր յալ և գ նա հա տե լով տվյ ալ փաս տի 

հաս տատ ման կամ մե րժ ման հա մար պի տա նի` դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի ներ-

կա յաց րած յու րա քանչ յուր ա պա ցույ ցը, եզ րա հան գում` որ ևէ ա պա ցույց ան թույ լատ րե լի, 

ոչ վե րա բե րե լի կամ ա պա ցու ցո ղա կան ուժ չու նե ցող հա մա րե լու մա սին՝ հղում կա տա-

րե լով այն ի րա վա նոր մե  րին, ո րոնց հի ման վրա ա պա ցույ ցը ճա նաչ վել է ան թույ լատ րե լի, 

ոչ վե րա բե րե լի կամ ա պա ցու ցո ղա կան ուժ չու նե ցող, շա րադ րե լով այն փաս տե րը, ո րոնց 

հի ման վրա դա տա րա նը ե կել է նման եզ րա հանգ ման:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ, 27-րդ և 124-րդ հոդ ված նե րի 

վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր 

փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով: Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան ա պա ցույց-

նե րի ան մի  ջա կան ըն կա լումն  ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բե րե-
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լիու թյու նը, թույ լատ րե լիու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րո շե լու և գոր ծի լուծ ման 

հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա-

ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը պար զե-

լու նպա տա կով, իսկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա պա ցույց նե րի տրա մա-

բա նա կան և  ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, 

ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկյ  ու նից: Ա պա ցույց նե րի գնա հա տու-

մը՝ որ պես ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տարր, մտա վոր, տրա մա բա նա կան գոր ծու նեու-

թյուն է, ո րի արդ յուն քում դա տա րա նի կող մի ց եզ րա հան գում է ար վում ա պա ցույց նե րից 

յու րա քանչ յու րի թույ լատ րե լիու թյան, վե րա բե րե լիու թյան, հա վաս տիու թյան և  ա պա ցուց-

ման ա ռար կա յի մե ջ մտնող հան գա մանք նե րի բա ցա հայտ ման հա մար ա պա ցույց նե րի 

հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյան մա սին:

Վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ դա տա րա նը գոր ծում ե ղած բո-

լոր ա պա ցույց նե րը գնա հա տում է ներ քին հա մոզ մամբ, ո րը պետք է հիմն  ված լի նի գոր-

ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան 

վրա։ 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նշել, որ թեև ներ քին հա մոզ մուն քը սուբ յեկ-

տիվ կա տե գո րիա է, այ դու հան դերձ, օ րենս դիրն այն դի տար կում է որ պես ա պա ցույց նե րի 

գնա հատ ման մի  ջոց, ո րը հան գեց նում է ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րի, հետ ևա բար և 

դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տե սել է դրա օբ յեկ տի վու թյան ա պա հով մանն 

ուղղ ված ո րո շա կի ե րաշ խիք ներ, մաս նա վո րա պես՝ 

1) որ պես դա տա րա նի ներ քին հա մոզ մուն քի օբ յեկ տիվ հիմք պետք է հան դի սա նա 

գոր ծում ե ղած ա մե ն մի  ա պա ցույ ցի և  ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյու նը,

2) դա տա րանն ա զատ է ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման գոր ծում: 

Ներ քին հա մոզ մամբ ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հա տու մը են թադ րում է, որ դա տա-

րա նը կաշ կանդ ված չէ տվյ ալ ա պա ցույ ցին գոր ծին մաս նակ ցող և  այլ ան ձանց տված 

գնա հա տա կան նե րով և  ար տա հայ տած կար ծիք նե րով:

Դա տա րա նի կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յունք ներն ար տա ցոլ վում են 

դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պետք է մատ նա-

ցույց ա նի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն  երն ու հետ-

ևու թյուն նե րը, ինչ պես նաև այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով հեր քում է այս կամ այն 

ա պա ցույ ցը: Դա տա կան ակ տը մի այն այն դեպ քում կա րող է հա մար վել պատ շա ճո րեն 

պատ ճա ռա բան ված, երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել 

ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման հիմ քե րը:

Այս պի սով, ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յուն քում ձևա վոր ված ներ քին հա մոզ-

մունքն ի րա վա կան նշա նա կու թյուն է ստա նում և  օբ յեկ տի վաց վում դա տա կան ակ տե րին 

ներ կա յաց վող՝ հիմն  ա վոր վա ծու թյան և պատ ճա ռա բան վա ծու թյան օ րենսդ րա կան պա-

հան ջի մի  ջո ցով (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 123-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս, 

126-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մաս, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 130-րդ 

հոդ վա ծի 3-րդ կետ, 130.1-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ կե տեր):

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (այ սու հետ` ՄԻԵԴ), իր մի  շարք 

ո րո շումն  ե րում ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մի ց կա յաց ված ո րո շումն  ե րի չպատ ճա-

ռա բան վա ծու թյու նը կամ ոչ բա վա րար պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը դի տե լով որ պես ան-

ձի ար դար դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի խախ տում, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան 

դիր քո րո շու մը, որ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րի 

կող մի ց կա յաց վող ո րո շումն  ե րը պետք է ող ջամ տո րեն պա րու նա կեն այդ դա տա կան ակ-

տե րի կա յաց ման հա մար հիմք հան դի սա ցած պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ՝ կող մե  րի լսված 

լի նե լու հան գա ման քը ցույց տա լու, ինչ պես նաև ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման 

նկատ մամբ հրա պա րա կա յին հսկո ղու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով, սա կայն Կոն վեն-

ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը չի կա րող ըն կալ վել որ պես պա հանջ՝ ման րա մաս նո րեն 

պա տաս խա նե լու կող մե  րի բարձ րաց րած բո լոր փաս տարկ նե րին: Ըստ այդմ, այն հար ցը, 
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թե դա տա րա նը պատ շա ճո րեն կա տա րել է արդ յոք դա տա կան ակ տը պատ ճա ռա բա նե լու 

իր պար տա կա նու թյու նը, կա րող է պարզ վել մի այն յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծի հան-

գա մանք նե րի լույ սի ներ քո (տե՛ս, օ րի նակ, Սա լովն  ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի գոր ծով ՄԻԵԴ 

06.09.2005 թվա կա նի վճի ռը, 89-րդ կետ, Գար սիա Ռու  իզն ընդ դեմ Իս պա նիա յի գոր ծով 

ՄԻԵԴ 21.01.1999 թվա կա նի վճի ռը, 26-րդ կետ):

Վե րոնշ յալ հար ցի վե րա բեր յալ 09.04.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-690 ո րոշ մամբ իր 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  է ար տա հայ տել նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ նշե-

լով, որ պատ ճա ռա բան վա ծու թյան վե րա բեր յալ նոր մա տիվ պա հան ջը կար ևոր ե րաշ խիք 

է ինչ պես ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյու նը, այն պես էլ ան ձանց սահ մա նադ րա կան 

ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վե տու թյունն ա պա հո վե լու հա-

մար։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում ևս բազ մի ցս 

անդ րա դար ձել է դա տա կան ակ տե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյան հար ցին՝ ար ձա նագ րե լով, 

որ դա տա րա նը ոչ մի այն պետք է նշի այն ա պա ցույց նե րը, ո րոնց վրա հիմն  վել է վի ճե-

լի փաս տե րը հաս տա տե լիս և  արդ յուն քում դա տա կան ակտ կա յաց նե լիս, այլև պետք է 

պատ ճա ռա բա նի, թե ին չու է կող մի  ներ կա յաց րած այս կամ այն ա պա ցույ ցը մե րժ վում: 

Միայն նման հիմն  ա վո րու մը կա րող է վկա յել գոր ծի բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյան 

մա սին (տե՛ս, օ րի նակ, Ռազ մի կ Մա րու  թյանն ընդ դեմ Ս տե փան և Ա նա հիտ Մա րու  թյան նե-

րի թիվ 3-54(ՎԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 27.03.2008 թվա կա-

նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա րա նը գործն ըստ 

էու թյան լու ծող պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու նպա տա կով պետք է 

բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ 

գնա հա տի գոր ծում ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րը՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ-

րե լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկյ  ու նից: Դա տա րա նի 

կող մի ց ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման արդ յունք ներն ար տա ցոլ վում են դա տա կան ակ տի 

պատ ճա ռա բա նա կան մա սում, որ տեղ դա տա րա նը պետք է մատ նա ցույց ա նի այն ա պա-

ցույց նե րը, ո րոնց վրա կա ռու ցում է իր եզ րա հան գումն  երն ու հետ ևու թյուն նե րը, ինչ պես 

նաև այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով հերք վում է այս կամ այն ա պա ցույ ցը: Դա տա կան 

ակ տը կա րող է հա մար վել պատ շաճ կեր պով պատ ճա ռա բան ված մի այն այն դեպ քում, 

երբ դրա պատ ճա ռա բա նա կան մա սում դա տա րա նը ցույց է տվել ա պա ցույց նե րի գնա-

հատ ման հար ցում իր ներ քին հա մոզ մուն քի ձևա վոր ման օբ յեկ տիվ հիմ քե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագր ված է գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ-

տո նե պար զե լու (ex offi  cio) սկզբուն քը, ո րը դա տա կան ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցում, 

մաս նա վո րա պես, դրսևոր վում է կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա-

բա նա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե-

րե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու վար չա կան դա տա րա նին 

ըն ձեռ ված ի րա վա կան հնա րա վո րու թյամբ (ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

28-րդ հոդ ված)։

Իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րում անդ րա դառ նա լով գոր ծի փաս տա կան 

հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու դա տա րա նի լիա զո րու թյան ի րաց ման ա ռանձ-

նա հատ կու թյուն նե րին` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ վե ճի լուծ ման հա մար էա կան 

փաս տե րը մատ նան շե լու և դ րանց վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, անհ րա ժեշտ 

ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու նպա տա կով ող ջա մի տ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր-

յալ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման դա տա րա նի ի րա վուն քը սահ-

մա նա փակ ված է բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված պատ-

ճա ռա բան ված ներ քին հա մոզ ման հան գե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյամբ և պետք է 

բխի ար դա րու թյան բո լոր պա հանջ նե րի պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմն  ադ րույ-

թից (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի Ա րաբ կի րի 

հար կա յին տես չու  թյու նն ընդ դեմ << Ջորջ ընդ Բ րանդն>> ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/5525/05/08 վար-
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չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 17.04.2009 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու գոր ծըն թա ցում դա տա րա նի կող մի ց ող-

ջա մի տ մի  ջոց նե րի ձեռ նար կու մը չի կա րող կրել ձևա կան բնույթ, այլ նման մի  ջոց նե րի 

ձեռ նարկ ման դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է դրանց կա տար ման նկատ մամբ լի նել 

հետ ևո ղա կան: Իսկ այդ պի սի հետ ևո ղա կա նու թյան ցու ցա բեր ման ա նարդ յու նա վե տու-

թյան դեպ քում դա տա րա նը պար տա վոր է վի ճե լի մն ա ցած փաս տի չա պա ցուց ման բա-

ցա սա կան հետ ևանք նե րը դնել այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մի  վրա` հաշ վի 

առ նե լով նաև, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում վար չա կան ակ տի հա մար հիմք ծա-

ռա յած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այդ ակտն ըն դու նած 

վար չա կան մար մի  նը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի կո-

մի  տեի Ար տա շա տի տա րած քա յին հար կա յին տես չու  թյու նն ընդ դեմ << Մի քանդ>> ՍՊԸ-ի 

թիվ ՎԴ3/0043/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 01.04.2011 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 

Գ յու ղա պե տա րա նի հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս-

պար յան նե րի ան վամբ ի րա վունք նե րի մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի 

տակ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրան ցու մը: Իր այդ պա հան ջի հիմ քում 

Գ յու ղա պե տա րա նը դրել է այն հան գա ման քը, որ թիվ 005-009 ծած կագ րով հո ղա մա սի 

նկատ մամբ Գաս պար յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վի ճարկ վող գրան ցու մը կա-

տար վել է Ջա ջուռ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 18.06.2001 թվա կա նին տրված քաղ ված-

քի հի ման վրա, մի նչ դեռ նշված փաս տա թուղ թը թիվ 005-009 ծած կագ րով հո ղա մա սին 

չի առնչ վում:

Դա տա րա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն՝ Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, 

Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ Ջա ջուռ հա մայն քում 

կա տար ված հո ղա տա րած քի գրան ցու մը՝ 0,04հա մա կե րե սի մա սով, ճա նաչ վել է ան վա-

վեր: Դա տա րանն իր 25.08.2014 թվա կա նի վճի ռը հիմն  ա վո րել է այն պատ ճա ռա բա նու-

թյամբ, որ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 18.06.2001 թվա կա-

նին տրված քաղ ված քի հա մա ձայն՝ հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման 

հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րով 

Ֆեր դի նանտ Գաս պար յա նին և ն րա ըն տա նի քի ան դամն  ե րին հատ կաց վել է 0,12հա մա-

կե րե սով հո ղա մաս, մի նչ դեռ Գաս պար յան նե րի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը գրանց վել է 

ոչ թե 0,12հա, այլ՝ 0,16հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ: Հետ ևա բար, ըստ Դա տա-

րա նի վճռի, ի րա վա չափ է մի այն Գաս պար յան նե րի ան վամբ 0,12հա մա կե րե սով հո ղա-

մա սի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցու մը, իսկ 

0,04հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա տար ված պե տա կան գրան ցու մը են թա կա 

է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի վճի ռը թող նե-

լով ան փո փոխ, պատ ճա ռա բա նել է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է հան գել այն եզ րա-

կա ցու թյան, որ 27.02.2003 թվա կա նին Կա դաստ րի կող մի ց կա տար ված գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցու մը՝ 0,12հա մա կե րե սով հո ղա մա սի մա սով, ի րա վա-

չափ է, և հայ ցը են թա կա է բա վա րար ման մի այն նշված մա կե րե սից ա վել գրանց ված 

մա սով: Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ <<(...) Դա տա րա նի կող մի ց 

չեն խախտ վել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե-

րը, (...) Դա տա րա նը ե կել է ճիշտ եզ րա հանգ ման` կա յաց նե լով հիմն  ա վոր ված դա տա կան 

ակտ (...)>>:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի փաս տարկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով քննու թյան 

ա ռար կա է հան դի սա նում Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, 
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Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ ի րա վունք նե րի մի աս նա կան թիվ 4-094-4 

մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քում գտնվող 0,16հա 

մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գրանց ման 

ի րա վա չա փու թյու նը, ո րը պար զե լու նպա տա կով Դա տա րա նը պետք է բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ գնա հա տեր գոր ծում 

առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, ար ժա նա-

հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկյ  ու նից: Այս պես, մաս նա կիո րեն բա վա րա րե-

լով Գ յու ղա պե տա րա նի հայ ցը՝ Դա տա րանն իր 25.08.2014 թվա կա նի վճռի հիմ քում դրել է 

հետև յալ ա պա ցույց նե րը.

1) ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 18.06.2001 թվա կա նին 

նույն հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի թիվ 2 գրքից տրված քաղ ված քը, ո րի հա մա ձայն՝ հո-

ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 

թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հի ման վրա Ֆեր դի նանտ, 

Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան-

վամբ գրանց ված է 0,12հա մա կե րե սով հո ղա մաս,

2) 27.02.2003 թվա կա նին տրված ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ-

ման) ի րա վուն քի գրանց ման թիվ 841069 վկա յա կա նը, ո րի հա մա ձայն՝ Կա դաստ րի գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա-

մա րի տակ գրանց ված է Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, 

Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ՀՀ Շի րա կի 

մար զի Ջա ջուռ հա մայն քում գտնվող 0,16հա մա կե րե սով տնա մե րձ հո ղա մա սի նկատ-

մամբ:

Հա մադ րե լով սույն գոր ծով ձեռք բեր ված նշված ա պա ցույց նե րը՝ Դա տա րա նը հան-

գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վի ճարկ վող պե տա կան 

գրան ցու մը, մաս նա կիո րեն՝ 0,04հա մա կե րե սի մա սով, ի րա վա չափ չէ և պետք է ճա նաչ վի 

ան վա վեր, քա նի որ այդ պե տա կան գրանց ման հա մար հիմք հան դի սա ցող հո ղա յին բա-

րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի 

թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հա մա ձայն՝ Ֆեր դի նանտ Գաս պար յա-

նին և ն րա ըն տա նի քի ան դամն  ե րին հատ կաց վել է ոչ թե 0,16հա մա կե րե սով, այլ 0,12հա 

մա կե րե սով հո ղա մաս։

Մինչ դեռ սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու նը 

վկա յում է, որ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քում հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա-

կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա-

կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հի ման վրա Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, 

Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րին հատ կաց ված հո ղա մա սի և հե տա գա յում 

վեր ջին նե րիս ան վամբ Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս-

նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ գրանց ված հո ղա մա սի ծած կագ րա յին 

տվյ ալ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում մի մ յանց։ Այս պես՝ ըստ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ 

հա մայն քի ղե կա վա րի կող մի ց 18.06.2001 թվա կա նին նույն հա մայն քի տնտե սու թյուն նե րի 

թիվ 2 գրքից տրված քաղ ված քի՝ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քում հո ղա յին բա-

րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի 

թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հի ման վրա Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, 

Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րին հատ կաց ված 

0,12հա մա կե րե սով հո ղա մա սը կրում է թիվ <<010-012>> ծած կա գի րը, իսկ վեր ջին նե րիս 

ան վամբ Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 

4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված 0,16հա 

մա կե րե սով հո ղա մա սը՝ թիվ <<08-094 5-9>> ծած կա գի րը։

Այս պի սով, սույն գոր ծի փաս տե րից հետ ևում է, որ Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ Ֆեր-

դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար-

յան նե րի ան վամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ 
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հա մայն քում գտնվող հո ղա մա սը և հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման 

տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 

ո րո շումն  ե րի հի ման վրա նրանց հատ կաց ված հո ղա մա սը տար բեր վում են ոչ մի այն մա-

կե րես նե րի չա փե րով, այլ նաև ծած կագ րա յին տվյ ալ նե րով, ինչն ան տես վել է ստո րա դաս 

դա տա րան նե րի կող մի ց։

Սույն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան 

դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, 

որ սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյու նը բա վա րար չէ հաս տատ ված հա-

մա րե լու սույն գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն հան գա ման-

քը, թե հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 

թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րով Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, 

Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րին ՀՀ Շի րա-

կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն քում հատ կաց ված հո ղա մա սը և վեր ջին նե րիս ան վամբ գույ քի 

նկատ մամբ ի րա վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա-

րի տակ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված հո ղա մա սը նույ նա կան են արդ յոք, թե՝ 

ոչ։ Այլ կերպ ա սած՝ սույն գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը չեն հաս տա տում ա պա-

ցուց ման ա ռար կան կազ մող այն պի սի հան գա ման քի առ կա յու թյու նը, ինչ պի սին է հո ղա-

յին բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 

9 և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րով Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, 

Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րին ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ 

հա մայն քում հատ կաց ված հո ղա մա սի և վեր ջին նե րիս ան վամբ գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված հո ղա մա սի նույ նա կան լի նե լը։

Փաս տո րեն, սույն գոր ծով Դա տա րա նը Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ-

րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ ի րա վունք նե րի մի աս-

նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ հա մայն-

քում գտնվող 0,16հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ կա տար ված սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի գրանց ման ի րա վա չա փու թյու նը հաս տա տե լու կամ հեր քե լու նպա տա կով չի 

կա տա րել բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա-

մոզ մամբ գոր ծում առ կա բո լոր ա պա ցույց նե րը դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե-

լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկյ  ու նից գնա հա տե լու և 

դ րա արդ յուն քում հիմն  ա վոր ված ու պատ ճա ռա բան ված դա տա կան ակտ կա յաց նե լու 

օ րենսդ րա կան պա հան ջը։ Հետ ևա բար մաս նա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լով սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քի վի ճարկ վող գրան ցու մը՝ Դա տա րա նը չի պահ պա նել գոր ծում առ կա 

բո լոր ա պա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված 

ներ քին հա մոզ մամբ գնա հա տե լու և հիմն  ա վոր ված ու պատ ճա ռա բան ված դա տա կան 

ակտ կա յաց նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջը՝ խախ տե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 25-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը, ին չը հաշ վի չի առն վել Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր-

ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լու (ex offi  cio) սկզբուն քին հա մա-

պա տաս խան Դա տա րա նը պար տա վոր էր ձեռ նար կել հա մար ժեք մի  ջոց ներ սույն գոր ծի 

լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու նպա տա կով՝ հաշ վի առ նե լով 

նաև այն հան գա ման քը, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում վար չա կան ակ տի հա մար 

հիմք ծա ռա յած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը կրում է այդ ակտն ըն-

դու նած վար չա կան մար մի  նը։ Մաս նա վո րա պես՝ Դա տա րա նը պար տա վոր էր ձեռ նար կել 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված հա մար ժեք մի  ջոց ներ սույն 

գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա ման քը, այն է՝ հո ղա յին 

բա րե փո խումն  ե րի և սե փա կա նաշ նորհ ման հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 

և 27.07.1992 թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րով Ֆեր դի նանտ, Սիլ վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, 

Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ և Հաս մի կ Գաս պար յան նե րին ՀՀ Շի րա կի մար զի Ջա ջուռ 
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հա մայն քում հատ կաց ված հո ղա մա սի և վեր ջին նե րիս ան վամբ գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ սե փա-

կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված հո ղա մա սի նույ նա կան լի նե լը, հաս տա տե լու կամ 

հեր քե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ։ Նշ ված եզ-

րա հանգ ման հա մար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում այն փաս տար կը, որ սույն 

գոր ծով ներ կա յաց ված և Դա տա րա նի կող մի ց հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի բո վան-

դա կա յին վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի 

գրանց ման մի աս նա կան թիվ 4-094-4 մատ յա նի 61-րդ հա մա րի տակ Ֆեր դի նանտ, Սիլ-

վարդ, Ար մե ն, Ար թուր, Մայ րամ, Մար տի րոս, Դա վիթ, Հաս մի կ Գաս պար յան նե րի ան վամբ 

սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով գրանց ված հո ղա մա սի և հո ղա յին բա րե փո խումն  ե րի և 

սե փա կա նաշ նորհ ման տե ղա կան հանձ նա ժո ղո վի 10.08.1991 թվա կա նի թիվ 9 և 27.07.1992 

թվա կա նի թիվ 19 ո րո շումն  ե րի հի ման վրա նրանց հատ կաց ված հո ղա մա սի ծած կագ րա-

յին տվյ ալ նե րի տար բե րու թյուն։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նի կող մի ց թույլ տրված վե-

րոգր յալ դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րի խախ տումն  ե րը հաշ վի չեն առն վել Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց։ Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վե րոգր յա-

լի մա սով ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու և դ րանց հի ման վրա գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե 

պար զե լու հա մար սույն գործն անհ րա ժեշտ է ու ղար կել նոր քննու թյան: Միև նույն ժա-

մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծը նոր քննու թյան ու ղարկ վում է 

0,12հա մա կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր 

ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի վճի ռը 

վե րաքն նու թյան կար գով, իսկ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վճռա բե կու թյան կար-

գով բո ղո քարկ վել են մի այն նշված մա սով:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը` 0,12հա մա-

կե րե սով հո ղա մա սի նկատ մամբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու 

պա հան ջի մա սով, նոր քննու թյան ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:
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Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել մաս նա կիո րեն: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 29.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գոր ծը` 0,12հա մա կե րե սով հո ղա մա սի 

նկատ մամբ ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, 

ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քննու թյան: 

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ 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 վարչական վերաքննիչ Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10507/05/13

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/10507/05/13

Նախագահող դատավոր` Ա. Սարգսյան 

Դատավորներ` Ա. Աբովյ ան

 Ա. Բաբայան

 ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով Զո յա Սի մե ո նի դո ւի ներ կա յա ցու ցիչ Տիգ րան 

Խուր շուդ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 04.12.2014 թվա-

կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Զո յա Սի մե ո նի դո ւի հայ ցի ընդ դեմ Եր ևան հա մայն քի (այ սու հետ` 

Հա մայնք), եր րորդ ան ձինք Ար մե ն Գալստ յա նի, Նու նե Ա լո յա նի, 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 ևա-

նի քա ղա քա պե տի 05.11.2009 թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րո շու մը և  որ պես հետ ևանք՝ Ար մե ն 

Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի ան վամբ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս-

ցեի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 31.03.2010 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան 

գրան ցումն  ան վա վեր ճա նա չե 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` Զո յա Սի մե ո նի դուն պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Եր ևա նի 

քա ղա քա պե տի 05.11.2009 թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րո շու մը և  որ պես հետ ևանք՝ Ար մե ն 

Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի ան վամբ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս-

ցեի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 31.03.2010 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան 

գրան ցու մը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Թով մաս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

19.06.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

 ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 04.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Զո յա Սի մե ո նի դո ւի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի 

19.06.2014 թվա կա նի վճի ռը թողն վել է ան փո փոխ։
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Զո յա Սի մե ո նի դո ւի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի 

ներ կա յա ցու ցի չը:

2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Վար չա րա րու  թյան հի մու նք նե րի և վար չա կան 

վա րու յ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ, 8-րդ հոդ ված նե րը և 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» 

կե տը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, սխալ է մե կ նա բա նել ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող խմբագ րու  թյամբ (վեր տա ռու  թյամբ) «Եր ևան քա ղա քու մ ի րա վու նք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րը, խախ տել է «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 3-րդ, 

25-րդ, 26-րդ հոդ ված նե րը և 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք ներն ու ձեռք բեր ված 

ա պա ցույց նե րը, այդ թվում՝ վկա նե րի ցուց մունք նե րը, բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ 

չգնա հա տե լու, ինչ պես նաև «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ-

նե րը սխալ մե կ նա բա նե լու արդ յուն քում ան տե սել է, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2009 

թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է ոչ ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան արդ յուն-

քում և  են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման։

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 

231/97 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տունն ինք նա կամ կեր պով կա ռուց վել է Զո յա Սի-

մե ո նի դո ւի կող մի ց 1992 թվա կա նին պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա-

տա րած քի վրա։ Զո յա Սի մե ո նի դուն այդ բնա կե լի տու նը կա ռու ցե լուց ան մի  ջա պես հե տո 

բնա կու թյուն է հաս տա տել այն տեղ և հաշ վառ վել Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 

231/34 հաս ցեում։ Հե տա գա յում՝ 1994 թվա կա նին, Զո յա Սի մե ո նի դուն դուրս է ե կել հաշ-

վա ռու մի ց և մե կ նել է Հու նաս տա նի Հան րա պե տու թյուն։ Զո յա Սի մե ո նի դո ւի մե կ նե լուց 

հե տո Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող տա նը բնակ վել են 

վեր ջի նիս ծնող նե րը, իսկ նրանց մա հից հե տո Զո յա Սի մե ո նի դո ւի և ն րա եղ բոր՝ Վա լոդ-

յա Գալստ յա նի գի տու թյամբ ու թույլտ վու թյամբ՝ վեր ջի նիս որ դին՝ Ար մե ն Գալստ յանն իր 

կնոջ՝ Նու նե Ա լո յա նի հետ։ Փաս տո րեն, ինչ պես Ար մե ն Գալստ յա նի կամ Նու նե Ա լո յա նի, 

այն պես էլ նրանց ի րա վա նա խորդ նե րից որ ևէ մե  կի ան վամբ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե-

նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սում երբ ևէ հո ղա հատ կա ցում չի ե ղել։ Այ-

սինքն՝ ի սկզբա նե այդ բնա կե լի տան և դ րա նով ծան րա բեռն ված հո ղա տա րած քի վե-

րա բեր յալ գույ քա յին ի րա վունք ներ սահ մա նող կամ հաս տա տող փաս տա թուղթ առ կա չի 

ե ղել։

Այլ կերպ ա սած՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեի հո ղա մա սը վի-

ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման պա հին ամ բող ջու թյամբ հան դի սա ցել է հա մայն-

քա յին սե փա կա նու թյուն, իսկ այն տեղ գտնվող շի նու թյունն ամ բող ջու թյամբ ու նե ցել է 

ինք նա կամ կա ռույ ցի կար գա վի ճակ, հետ ևա բար այն չէր կա րող օ րի նա կա նաց վել Ար-

մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի ան վամբ՝ «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի հիմ քով։ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող տան՝ 

որ պես ինք նա կամ կա ռույ ցի օ րի նա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա կա նաց վեր ՀՀ 

կա ռա վա րու թյան 18.05.2006 թվա կա նի թիվ 912-Ն ո րոշ մամբ սահ ման ված կար գով՝ Զո յա 

Սի մե ո նի դո ւին՝ որ պես կա ռույցն ի րա կա նաց րած ան ձի վե րա պա հե լով այն գնե լու նա խա-

պատ վու թյան ի րա վուն քը, ինչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց։ 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, ար ձա նագ րե լով, որ վկա ներ Գե ղե ցիկ Գալստ յա նը, Հա յաս-
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տան Թով մաս յա նը Զո յա Սի մե ո նի դո ւի հետ ար յու նակ ցա կան կա պի 1-ին աս տի ճա նի մե ջ 

գտնվող ան ձինք են, իսկ Ար թուր Մար տի րոս յա նը և Մով սես Մար տի րոս յա նը Զո յա Սի մե ո-

նի դո ւի հետ ար յու նակ ցա կան կա պի մի նչև 2-րդ  աս տի ճա նի մե ջ գտնվող ան ձինք են, եզ-

րա հան գել է, որ վե րոնշ յալ ան ձինք, գտնվե լով Զո յա Սի մե ո նի դո ւի հետ նման կա պի մե ջ, 

կա րող են լի նել շա հագրգռ ված գոր ծի ել քով, հետ ևա բար վեր ջին նե րիս ցուց մունք նե րը 

դի տել է ա նար ժա նա հա վատ: Փաս տո րեն, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վկա նե րի ցուց մունք-

նե րի ա նար ժա նա հա վատ լի նե լու վե րա բեր յալ նման եզ րա հանգ ման է ե կել՝ ըն դա մե  նը 

վկա յա կո չե լով այդ վկա նե րի և Զո յա Սի մե ո նի դո ւի մի ջև ազ գակ ցա կան կա պի առ կա յու-

թյան փաս տը, և  ընդ հան րա պես չի անդ րա դար ձել այն հար ցին, թե սույն գոր ծով վկա նե-

րի ցուց մունք նե րը գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան են, թե՝ ոչ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 04.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և փո փո խել այն՝ հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն 

ու ղար կել նոր քննու թյան:

2.2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Զո յա Սի մե ո նի դո ւի վճռա բեկ բո ղոքն ամ բող ջու թյամբ ան հիմն  է և  են թա կա է մե րժ-

ման, քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը յու րա քանչ յուր ա պա ցույց գնա հա տել է գոր ծում 

ե ղած բո լոր ա պա ցույց նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տու թյան վրա 

հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ և  ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում նշել է իր կող մի ց 

պարզ ված հան գա մանք նե րը, այս կամ այն ա պա ցույց նե րը մե ր ժե լու փաս տարկ նե րը, ինչ-

պես նաև այն օ րենք ներն ու ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով ղե կա վար վել է բո ղո քարկ վող 

ո րո շու մը կա յաց նե լիս։

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Եր ևա նի քա ղա քա պե տին հաս ցեագր ված 27.07.2009 թվա կա նի դի մու մով Ար մե ն 

Գալստ յա նը խնդրել է «28.06.2008 թվա կա նի թիվ ՀՕ-117-Ն օ րեն քի հա մա ձայն օ րի նա կա-

նաց նել Մ. Խո րե նա ցի 231/34 հաս ցեի օ րի նա կան գույ քին կից շի նու թյու նը և հո ղա մա սը» 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 10):

2) Կա դաստ րի աշ խա տա կազ մի  Մա րաշ տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման 18.08.2009 

թվա կա նի թիվ 6973ա գրու թյան հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցի թիվ 231/34 

հաս ցեով Ար մե ն Գալստ յա նի ան վամբ ան շարժ գույք սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով 

գրանց ված չէ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 17):

3) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի  ճար տա րա պե տու թյան և քա ղա-

քա շի նու թյան վար չու թյան պե տի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի 16.09.2009 թվա կա-

նի թիվ 20-Ել-10953 գրու թյան հա մա ձայն՝ տե ղագ րա կան հա նույ թի ճշգրտու մի ց պարզ-

վել է, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի վի ճե լի հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սի 

մա կե րե սը փաս տա ցի կազ մում է 206,96քմ, որն ամ բող ջու թյամբ տնօ րին վում է ա ռանց 

փաս տաթղ թե րի (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 26):

4) Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի « Հո ղի և  ու նեց ված քի գոր ծառ նու թյուն ներ» ՓԲԸ-ի 

22.09.2009 թվա կա նի թիվ Ե/570 գրու թյա նը կից ցու ցա կի հա մա ձայն՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. 

Խո րե նա ցու փո ղո ցի վի ճե լի հաս ցեում գտնվող 206,96քմ մա կե րե սով հո ղա մա սը, ո րին 

տրա մադր վել է « Խո րե նա ցու փող. թիվ 231/97» հաս ցեն, փաս տա ցի զբա ղեց ված է Ար մե ն 

Գալստ յա նի կող մի ց (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 18-19):

5) Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի հա մայն քի թիվ 3 տե ղա մա սի տնօ րե նի կող մի ց Ար մե ն 

Գալստ յա նին 13.10.2009 թվա կա նին տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Մ. 

Խո րե նա ցու թիվ 231/34 տան շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը կա տար վել են մի նչև 1997 

թվա կա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 27):

6) Քա ղա քա ցիա կան կա ցու թյան ակ տե րի գրանց ման Եր ևան քա ղա քի Օր ջո նի կի ձեի 
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շրջա նի բաժ նի կող մի ց 01.08.1990 թվա կա նին տրված թիվ 335967 ա մուս նու թյան վկա յա-

կա նի հա մա ձայն` Ար մե ն Գալստ յա նը և Նու նե Ա լո յանն ա մուս նա ցել են 01.08.1990 թվա կա-

նին, ո րի մա սին ա մուս նու թյան ակ տե րի գրանց ման գրքում կա տար վել է թիվ 559 գրա-

ռու մը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 12):

7) Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, ղե կա վար վե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 29.12.2005 թվա կա նի թիվ 2387-Ն ո րոշ մամբ, 05.11.2009 

թվա կա նին ըն դու նել է «Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի Հ.231/97 բնա կե լի տան նկատ մամբ Ար մե ն 

Վա լոդ յա յի Գալստ յա նի, Նու նե Օգ սե նի Ա լո յա նի գույ քա յին ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե-

լու մա սին» թիվ 8820-Ա ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով վե րա կանգն վել է Եր ևան քա ղա քի Մ. 

Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող գույ քա յին մի ա վոր նե րի նկատ մամբ Ար մե ն 

Գալստ յա նի, Նու նե Ա լո յա նի հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն քը` բնա կե լի տան զբա ղեց րած 

և դ րա սպա սարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ 206,96քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` ճա-

նա չե լով նրանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը 206,96քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և դ րա 

վրա գտնվող շենք-շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ, իսկ նույն ո րոշ ման 4-րդ կե տով Մ. Խո րե-

նա ցու փո ղո ցի թիվ 231/34 հաս ցեի բնա կե լի տա նը տրա մադր վել է հաս ցե` « Խո րե նա ցու 

փո ղո ցի թիվ 231/97 տուն» (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 28-29):

8) Հա մա ձայն ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան (օգ տա գործ ման) ի րա վուն քի գրանց-

ման 31.03.2010 թվա կա նի թիվ 2764915 վկա յա կա նի` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2009 

թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րոշ ման և 23.11.2009 թվա կա նի թիվ 7235-2009 հո ղա մա սի գլխա-

վոր հա տա կագ ծի հի ման վրա Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի թիվ 231/97 հաս-

ցեի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գրանց վել է Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քը Կա դաստ րի գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե տա կան 

գրանց ման մի աս նա կան թիվ ԷԿ-12 մատ յա նի 000198-րդ հա մա րի տակ (կա դաստ րա յին 

գոր ծի պատ ճեն):

9) Եր ևան քա ղա քի Է րե բու նի վար չա կան շրջա նի ղե կա վա րի կող մի ց 19.09.2013 թվա-

կա նին տրված թիվ 24/1-8/Ս-316 տե ղե կան քի հա մա ձայն` Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու 

փո ղո ցի թիվ 231/97 հաս ցեի տու նը Զո յա Սի մե ո նի դուն կա ռու ցել է իր ու ժե րով և  իր մի -

ջոց նե րով, ուր բնակ վել է մի նչև 1994 թվա կա նի դեկ տեմ բե րը (հիմք՝ հար ևան նե րի հայ-

տա րա րու թյու նը) (հա տոր 1-ին, գ.թ. 11):

10) Վա լոդ յա Գալստ յա նի և Կա րեն Հայ րա պետ յա նի ստո րագ րու թյամբ 12.09.2013 

թվա կա նի հայ տա րա րու թյան հա մա ձայն` Զո յա Սի մի ո նի դուն 1992-1994 թվա կան նե րին 

գրանց ված է ե ղել և բ նակ վել է Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի թիվ 231/34 տա նը (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 12):

11) Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում վկա ներ Մով սես Մար տի րոս յա նը, Գե ղե ցիկ 

Գալստ յա նը, Ար թուր Մար տի րոս յա նը, Հա յաս տան Թով մաս յա նը ցուց մունք են տվել այն 

մա սին, որ Եր ևան քա ղա քի Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սը դեռևս 

1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբին ձեռք է բե րել Զո յա Սի մե ո նի դուն և  այդ հո ղա մա սում 

կա ռու ցել է բնա կե լի տուն՝ բնակ վե լով այն տեղ մի նչև Հու նաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 

մե կ նե լը (հիմք` դա տա կան նիս տե րի ար ձա նագ րու թյուն ներ, հա տոր 2-րդ, գ.թ. 62-

67, 84): 

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ՀՀ օ րենսդ րա կան 

հա մա կար գում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի 
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նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման ի րա-

վա կան կա ռու ցա կար գի, ինչ պես նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ա պա ցույց նե-

րի և, մաս նա վո րա պես, վկա յի ցուց մուն քի ար ժա նա հա վա տու թյան գնա հատ ման հար ցի 

վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար։ Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա 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 մի ց ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի սխալ կի րառ ման, ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման հետ-

ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք ի րա վա հա րա բե րու  թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու  թյամբ (վեր-

տա ռու  թյամբ) «Եր ևան քա ղա քու մ ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված 

ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու  ժով կա րող է վե րա-

կանգն վել ի րա վու նք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գու յ քը փաս-

տա ցի տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու  թյան ի րա վու նքն այն պայ ման նե րու մ, 

երբ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձը, փաս տա ցի տի րա պե տե լով այդ ան շարժ գու յ քը, չի ու  նե ցել 

հա մա պա տաս խան ի րա վու նք ներ դրա նկատ մամբ,

2. վար չա կան դա տա վա րու  թյան շրջա նակ նե րու մ հար ցաքնն ված վկա յի ցու ց մու ն քը 

կա րող է արդ յո՞ք դի տարկ վել որ պես ա նար ժա նա հա վատ ա պա ցու յց մի այն այն հիմ քով, 

որ նշված ցու ց մու ն քով ներ կա յաց ված փաս տա կան տվյ ալ նե րը վե րա բե րու մ են այդ վկա յի 

մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րին։

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` նույն օ րեն քը սահ մա նում է վար չա րա րու թյան հի մունք նե րը, կար-

գա վո րում է վար չա կան ակ տեր ըն դու նե լու, վար չա կան ակ տե րը, վար չա կան մար մի ն նե-

րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և  ան գոր ծու թյու նը բո ղո քար կե լու, վար չա կան ակ տի կա տար ման, 

վար չա կան ծախ սե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյամբ հասց ված վն ա սի հա տուց ման 

հետ կապ ված` վար չա կան մար մի ն նե րի և ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

(...) մի ջև ծա գած հա րա բե 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 19-րդ 

հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան վա րույ թը վար չա կան մարմն  ի` վար չա կան ակտ ըն դու-

նե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու թյունն է:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել փաuտա-

կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` բա ցա հայ տե լով 

գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաuնա կից նե րի oգտին առ կա հան գա մանք նե րը:

« 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 ակտն ար տա քին ներ-

գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան 

ի րա վա կան ակտն է, ո րը վար չա կան մար մի նն ըն դու նել է հան րա յին 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 «ա» կե տի հա մա ձայն` բա րեն պաստ վար չա կան 

ակտն այն վար չա կան ակտն է, ո րի մի  ջո ցով վար չա կան մար մի ն ներն ան ձանց տրա մադ-

րում են ի րա վունք ներ կամ նրանց հա մար ստեղ ծում են այդ ան ձանց ի րա վա կան կամ 

փաս տա ցի դրու թյու նը բա րե լա վող ցան կա ցած այլ պայ ման:
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Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` Եր ևան 

քա ղա քի վար չա կան տա րած քում մի նչև 15.05.2001 թվա կա նը կա ռուց ված և նույն օ րեն-

քի ու ժի մե ջ մտնե լու պա հին առ կա (...) այն ան հա տա կան բնա կե լի տնե րը և դ րանց կից 

բնա կե լի նշա նա կու թյան օ ժան դակ շի նու թյուն նե րը, դրանց կա ռուց ման և ս պա սարկ ման 

հա մար փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե րը, ո րոնց նկատ մամբ չեն պահ-

պան վել սահ ման ված կար գով տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա-

կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րը և (կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րը, ե թե դրանք կա ռուց ված 

չեն կամ չեն գտնվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հո ղա յին oրենսգր քի 60-րդ հոդ-

վա ծով սահ ման ված հո ղա մա սե րի, այդ թվում` ին ժե նե րատ րանս պոր տա յին oբյեկտ նե րի 

oտար ման գո տի նե րում, չեն հա կա սում քա ղա քա շի նա կան նոր մե  րին, չեն ա ռա ջաց նում 

սեր վի տուտ, ա պա նույն օ րեն քի ու ժով հա մար վում են այն ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) 

սե փա կա նու թյու նը, ով (ով քեր) տի րա պե տում է (են) այդ գույ քը` որ պես սե փա կան գույք: 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու-

թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան-

հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

նույն օ րեն քի 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա-

վունք նե րի պե տա կան գրանց ման հա մար հիմք է ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  հի ման վրա 

կա յաց ված Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը, ո րում պար տա դիր նշվում են ի րա վունք 

ձեռք բե րող ֆի զի կա կան ան ձի (ան ձանց) տվյ ալ նե րը (ա նու նը, ազ գա նու նը, հայ րա նու նը, 

ծննդյան օ րը, ա մի  սը, տա րին), բնա կե լի տան հաս ցեն, տե ղե կատ վու թյուն բնա կե լի տան 

կա ռուց ման տա րեթ վի մա սին, տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, որ ան շարժ գույ քը բա վա-

րա րում է նույն օ րեն քի 1-ին և 2-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված պայ ման նե րը: (...) Նույն 

օ րեն քի ու ժով ձեռք բեր վող ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա-

նու թյան դեպ քում Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րո շու մը կա յաց վում է սե փա կա նու թյան բո լոր 

մաս նա կից նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան դեպ քում, բա ցա ռու թյամբ, ե թե 

նույն օ րեն քի ու ժով ձեռք բեր վող ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի մաս նա կից նե-

րը գրանց ված ա մու սին ներ են, և դի մու մը ներ կա յաց րել է ա մու սին նե րից մե  կը: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա-

հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քով օ րենս դի րը կար գա վո րել է ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան շարժ գույ քի նկատ մամբ այդ գույ քը փաս տա-

ցի որ պես սե փա կա նը տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 

վե րա կանգն ման և պատ շաճ ձևա կերպ ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: Ի րա-

վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր-

ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծով օ րենս դի րը սահ մա-

նել է, որ ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը (քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն 

ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րը կամ հող հատ կաց ման հիմ քե րը) չպահ պան ված և  ո րո-

շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րող ան շարժ գույ քը հա մար վում է այն որ պես սե փա կան 

գույք տի րա պե տող ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյու նը:

Նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում անդ րա դառ նա լով նշված օ րեն քի կար-

գա վոր ման ա ռար կա յին` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի-

ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով կար գա վոր վում են օ րեն քով սահ ման ված կար գով կա ռուց ված 

բնա կե լի տնե րի (օ րի նա կան կա ռույց նե րի), դրանց կա ռուց ման և ս պա սարկ ման հա մար 

փաս տա ցի առ կա սահ մա նա զատ ված հո ղա մա սե րի նկատ մամբ սահ ման ված կար գով 

տրա մադր ված քա ղա քա շի նա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու փաս տաթղ թե րի և 

(կամ) հող հատ կաց ման հիմ քե րի պահ պան ված չլի նե լու դեպ քում օ րի նա կան կա ռույ ցի 
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սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման հար ցե րը: (...) Վի ճե լի գույ քի նկատ-

մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հա մար մի այն այդ հաս ցեում հաշ վառ-

վե լը և բ նակ վե լը բա վա րար չեն «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

ու ժով այդ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման հա մար, քա նի որ 

օ րեն քը կար գա վո րում է ոչ թե սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման, այլ ար դեն իսկ 

ծա գած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման խնդի րը (տե՛ս, Նա րի նե, Լիա նա և 

Օ ֆելյ  ա Թով մաս յան ներն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի, Գա գիկ Թով մաս յա նի և  

այ լոց թիվ ՎԴ/1864/05/09 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.07.2010 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

Այս պի սով, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված և  ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի բա վա րա րող 

ան շարժ գույ քի նկատ մամբ վե րա կանգն վում է այն ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քը, ով փաս տա ցի տի րա պե տում է այդ ան շարժ գույ քը` որ պես սե փա կան գույք: 

Ընդ ո րում, վե րոնշ յալ ի րա վա կար գա վո րու մը վե րա բե րում է այն ֆի զի կա կան ան ձանց, 

ով քեր ոչ մի այն փաս տա ցի տի րա պե տում են հա մա պա տաս խան ան շարժ գույ քը, այլ նաև 

հան դի սա նում են այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա վա-

հա ջորդ ներ, ո րոնց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չեն պահ-

պան վել։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի վե րա կանգն ման գոր ծըն թացն ի րե նից ներ կա յաց նում է հա մա պա տաս խան ֆի զի-

կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված վար չա կան վա րույթ, քա նի որ եզ րա փակ վում 

է հա մա պա տաս խան վար չա կան ակ տով, այն է` Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ մամբ: Այս-

պես, Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում ընդգ ծել, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե-

տի կող մի ց ըն դուն ված հա մա պա տաս խան ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (ո րո շու մը), 

ո րով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով ճա նաչ վում է ֆի զի կա կան ան-

ձի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի առ կա յու թյու նը դրա վե րա կանգն ման մի  ջո ցով, հան դի-

սա նում է վար չա կան ակտ, քա նի որ այն հա մա պա տաս խա նում է « 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 ծում նա խա տես ված 

վար չա կան ակ տի հաս կա ցու թյան սահ ման մա նը:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 

կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը 

չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քի վե րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ հա րուց ված 

վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի ո րոշ ման հի ման 

վրա, որն էլ տվյ ալ ֆի զի կա կան ան ձին ի րա վունք է վե րա պա հում օ րեն քով սահ ման ված 

հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը։

Օ րենս դի րը հստակ սահ մա նել է, որ ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն-

քի վե րա կանգն ման վե րա բեր յալ վար չա կան ակտ ըն դու նե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու-

թյան` վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ա պա հո վել 
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փաuտա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննար կու մը` պար զե-

լու հա մար ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման հա մար 

անհ րա ժեշտ` ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված 

բո լոր պար տա դիր պայ ման նե րի ու պա հանջ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը: 

Հետ ևա բար Եր ևա նի քա ղա քա պե տը կա րող է ո րո շում կա յաց նել ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա-

կա նու թյան ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին մի այն այն դեպ քում, երբ փաuտա կան 

հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննարկ ման արդ յուն քում ե կել է 

այն եզ րա հանգ ման, որ դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի, ինչ պես նաև այդ դի-

մու մում նշված ան շարժ գույ քի կար գա վի ճա կը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա-

հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան 

քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե-

լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պա հանջ նե րին (տե՛ս, 

Ռո բերտ Հով հան նիս յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/4651/05/12 վար-

չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.04.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ամ փո փե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա տուկ ընդգ ծել, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի մի  ջո ցով օ րենս դի րը հե տապն դում 

է հստակ նպա տակ, այն է՝ ո րո շա կի պա հանջ նե րի բա վա րա րող և  ի րա վունք հաս տա-

տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տող և դ րա սե-

փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա վա հա ջորդ ներ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան 

ան ձանց հնա րա վո րու թյուն տալ վե րա կանգ նե լու ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վունքն 

այդ ան շարժ գույ քի նկատ մամբ։ Հետ ևա բար ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված պար տա դիր պա հանջ նե րից մե կն այն է, որ ի րա վունք հաս տա-

տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ կա րող է վե րա կանգն-

վել մի այն այդ ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տող այն ֆի զի կա կան ան ձանց սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քը, ով քեր հան դի սա նում են այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տեր 

կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա վա հա ջորդ ներ։

Հետ ևա բար վար չա կան մար մի  նը պար տա վոր է ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ-

թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա-

կանգ նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յաց մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում 

պար զել, inter alia, այն հան գա ման քը, թե ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ-

պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու 

մա սին դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձը հան դի սա նում է արդ յոք այդ ան շարժ 

գույ քի սե փա կա նա տեր կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա վա հա ջորդ, թե՝ ոչ։ 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 22-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ոչ ոք պար տա վոր չէ ցուց մունք 

տալ իր, ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի վե րա բեր յալ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

դա տա րա նը նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի հե-

տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով պար զում է գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող բո լոր փաս տե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ ա պա ցույց ներ 

են վկա յի ցուց մուն քը, փոր ձա գե տի եզ րա կա ցու թյու նը (ցուց մուն քը), գրա վոր ա պա ցույց-

նե րը, ի րե ղեն ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 
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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  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման 

վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը 

դա տա կան ակ տի մե ջ պետք է պատ ճա ռա բա նի նման հա մոզ մուն քի ձևա վո րու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

վկա կա րող է լի նել յու րա քանչ յուր անձ, ո րին հայտ նի է կամ կա րող է հայտ նի լի նել 

տվյ ալ գոր ծին վե րա բե րող որ ևէ փաս տա կան հան գա մանք: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 

1-ին կե տի հա մա ձայն՝ դա տա րա նում որ պես վկա հան դես գա լիս ա ռան ձին հար ցի վե րա-

բեր յալ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վունք ու նեն ան ձինք` (...) ի րենց հետ ար յու-

նակ ցա կան մի նչև 2-րդ  աս տի ճա նի կա պի մե ջ գտնվող ան ձանց (...) վե րա բեր յալ։

 ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա-

ձայն՝ դա տա րա նը նա խազ գու շաց նում է վկա յին սուտ ցուց մունք տա լու կամ ցուց մունք 

տա լուց հրա ժար վե լու հա մար նա խա տես ված քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին։ 

Դա տա րա նը վկա յից ստո րագ րու թյուն է վերց նում նա խազ գու շաց ման մա սին, ո րը կցվում 

է դա տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյա նը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 25-րդ և 27-րդ հոդ ված նե րի վեր լու ծու-

թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե-

ցող բո լոր փաս տե րը պար զում է ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման և գ նա հատ ման մի  ջո ցով: 

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ա պա ցույց նե րի հե տա զո տու մը դա տա կան 

ա պա ցույց նե րի ան մի  ջա կան ըն կա լումն  ու վեր լու ծու թյունն է՝ դրան ցից յու րա քանչ յու րի 

վե րա բե րե լիու թյու նը, թույ լատ րե լիու թյունն ու ար ժա նա հա վա տու թյու նը ո րո շե լու և գոր ծի 

լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը 

կամ բա ցա կա յու թյու նը հաս տա տե լու հա մար դրանց հա մակ ցու թյան բա վա րա րու թյու նը 

պար զե լու նպա տա կով: Իսկ ա պա ցույց նե րի գնա հա տու մը են թադ րում է ա պա ցույց նե րի 

տրա մա բա նա կան և  ի րա վա բա նա կան ո րա կում՝ դրանց վե րա բե րե լիու թյան, թույ լատ րե-

լիու թյան, ար ժա նա հա վա տու թյան և բա վա րա րու թյան տե սանկյ  ու նից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան 

հար ցին, իր նախ կին ո րո շումն  ե րից մե  կում ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նը յու րա քանչ-

յուր ա պա ցույ ցի վե րա բե րե լիու թյու նը և թույ լատ րե լիու թյու նը ստու գե լուց հե տո պար տա-

վոր է ստու գել նաև տվյ ալ ա պա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյու նը և  ա պա ցույց նե րի մի ջև 

հա կա սու թյան դեպ քում մե ր ժել իր կար ծի քով ոչ ար ժա նա հա վատ ա պա ցույ ցը՝ հիմն  ա-

վո րե լով տվյ ալ մե ր ժու մը, իսկ փաս տը հաս տա տել ար ժա նա հա վատ ա պա ցույ ցի հի ման 

վրա (տե՛ս, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու  թյու նն ընդ դեմ « Զար յա» ար տադ րա կան կոո պե րա-

տի վի թիվ 3-81 (ՏԴ) քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 29.02.2008 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

Իր մե կ այլ ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է, որ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա-

հա վա տու թյունն ա պա ցույ ցի հատ կա նիշ է, ո րը բնու թագ րում է ա պա ցուց ման ա ռար կան 

կազ մող հան գա մանք նե րի հա վաս տիու թյունն ու հստա կու թյու նը: Ար ժա նա հա վատ է այն 

ա պա ցույ ցը, ո րը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի վե-

րա բեր յալ հա վաս տի տե ղե կու թյուն է բո վան դա կում: Ա պա ցույ ցի ար ժա նա հա վա տու թյան 

ստուգ ման և գ նա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը տար բեր են` պայ մա նա վոր ված հե տա զոտ-

ված ա պա ցույ ցի տե սա կով: Մաս նա վո րա պես` ե թե վկա յի ցուց մուն քը գնա հա տե լիս դա-

տա րա նը նախ ևա ռաջ պետք է հաշ վի առ նի վկա յի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը (ու նա՞կ 

է արդ յոք նա ըն կա լել և վե րար տադ րել հա մա պա տաս խան փաս տը, ի՞նչ փոխ հա րա բե-

րու թյուն նե րի մե ջ է գտնվում գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ և  այլն), ա պա գրա վոր 

ա պա ցույց նե րի պա րա գա յում դա տա րա նը նախ ևա ռաջ պետք է պար զի այդ ա պա ցու ցի 

հա մա պա տաս խա նու թյու նը տվյ ալ տե սա կի փաս տաթղ թե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե-

րին (տե՛ս, Ար մե ն Կու ր ղին յանն ընդ դեմ Սե դա Խու ր շու դ յա նի թիվ ԵՇԴ/1342/02/11 քա ղա-

քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Ամ փո փե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար-

ձա նագ րում է, որ գոր ծի ճիշտ լուծ ման նպա տա կով դա տա րա նը պար տա դիր կեր պով 
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պետք է ստու գի ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, քա նի որ մի այն ար ժա նա հա-

վատ ա պա ցույցն է հնա րա վո րու թյուն տա լիս հաս տա տե լու կամ հեր քե լու գոր ծի լուծ ման 

հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րը։ Գոր ծով ձեռք բեր ված ո րոշ 

ա պա ցույց նե րի ոչ հա վաս տիու թյան վե րա բեր յալ կա րող է վկա յել դա տա րա նի կող մի ց 

մի և նույն հան գա ման քի կամ փաս տի վե րա բեր յալ հա կա սա կան, մի մ յանց բա ցա ռող տե-

ղե կու թյուն նե րի, տվյ ալ նե րի ստա ցու մը։ Ա պա ցույ ցի հա վաս տիու թյան մա սին կա րե լի է 

դա տել՝ ա ռա ջին հեր թին ել նե լով այդ տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րի բնույ թից (հատ կա նիշ-

նե րից), այ սինքն՝ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյունն ա ռա ջին հեր թին կախ ված է 

տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րի ո րա կից։ 

Միև նույն ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ա պա ցույց նե րի ար ժա նա-

հա վա տու թյու նը կախ ված է նաև գոր ծով ձեռք բեր ված տար բեր ա պա ցույց նե րի՝ մի մ յանց 

հա մա պա տաս խա նու թյու նից, հա վաք ված և հե տա զոտ ված բո լոր ա պա ցույց նե րի ընդ հա-

նուր գնա հա տա կա նից, քա նի որ գոր ծով ձեռք բեր ված և հե տա զոտ ված բո լոր ա պա-

ցույց նե րի գնա հա տու մը մի այն կա րող է վեր հա նել ա պա ցույց նե րի մի ջև ե ղած հա կա սու-

թյուն նե րը և  արդ յուն քում ո րո շել ա պա ցույց նե րի հա վաս տիու թյու նը։ Այլ կերպ ա սած, ե թե 

դա տա րա նի մոտ կաս կած ներ են ա ռա ջա նում՝ կապ ված ձեռք բեր ված և հե տա զոտ վող 

ա պա ցույց նե րի հա վաս տիու թյան վե րա բեր յալ, ա պա այդ կաս կած ներն անհ րա ժեշտ է 

փա րա տել՝ տվյ ալ ա պա ցույց ներն այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րե լու մի  ջո ցով։

Այս պի սով, ա պա ցույց նե րի հա վաս տու թյան և փո խա դարձ կա պի տե սանկյ  ու նից 

դրանց գնա հատ ման նպա տակն այն է, որ վե րաց վեն ձեռք բեր ված և հե տա զոտ վող 

ա պա ցույց նե րի մի ջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը, փա րատ վեն ստաց ված ա պա ցու ցո ղա-

կան տե ղե կատ վու թյան ողջ հա մակ ցու թյան հե տա զոտ ման արդ յուն քում կա տար ված 

եզ րա հանգ ման հա վաս տիու թյան վե րա բեր յալ բո լոր կաս կած նե րը։ Պար զե լով ա պա-

ցույց նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը՝ դա տա րա նը ո րո շում է դրանց բա վա րար լի նե լը, 

բա ցա հայ տում է ձեռք բեր ված և հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի հի ման վրա ո րոն վող 

փաս տե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն ա նե լու 

հնա րա վո րու թյու նը, ին չը թույլ է տա լիս ստու գել նաև գոր ծով հա վաք ված ա պա ցույց նե-

րի լրի վու թյու նը։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան 

հա մա ձայն՝ վկա յի ցուց մուն քը հա մար վում է վար չա կան գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը պար զե լու ինք նու րույն մի  ջոց՝ դա տա կան ա պա ցույ ցի 

ա ռան ձին տե սակ, ո րին վե րա բե րող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի հա մա կար գա յին վեր լու-

ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ վկան, որ պես ա պա ցու ցո ղա կան տվյ ալ նե րի ստաց ման աղբ-

յուր, գոր ծի ել քում ի րա վա բա նա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն չու նե ցող այն ֆի զի կա կան 

անձն է, ո րը կանչ վում է դա տա րան՝ գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն 

ու նե ցող փաս տե րի մա սին իր կող մի ց ան մի  ջա կա նո րեն ըն կալ ված կամ այլ ան ձանց կող-

մի ց ի րեն հա ղորդ ված տե ղե կու թյուն նե րը դա տա րա նին հայտ նե լու հա մար։ Վ կա յի ցուց-

մունք նե րի գնա հա տու մը դրանց տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյունն է, ո րի նպա տակն է 

գոր ծի ի րա կան փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե-

րի վեր հա նու մը։ Գ նա հա տե լով վկա յի ցուց մունք նե րը՝ դա տա րա նը վեր լու ծում է վկա յի 

անձ նա կան հատ կա նիշ նե րը, նրա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձանց հետ, վկա յի կող մի ց տե ղե կու թյուն նե րի ըն կալ ման, պահ պան ման և փո խանց ման 

ողջ գոր ծըն թա ցը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի բո վան դա կու թյու նից 

հետ ևում է, որ օ րենս դի րը ո րոշ դեպ քե րում ան ձանց ա զա տել է որ պես վկա ցուց մունք 

տա լու պար տա կա նու թյու նից՝ սահ մա նե լով վկա յի ի մու նի տետ։ Ո րո շա կի կա տե գո րիա յի 

ան ձանց ա զա տե լով որ պես վկա ցուց մունք ներ տա լու պար տա կա նու թյու նից ՝ օ րենս դի-

րը նպա տակ է հե տապն դում ա պա հո վել կոնկ րետ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե-

րի գաղտ նիու թյու նը, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված և պաշտ պան վող ո րո շա կի 

ար ժեք նե րի պահ պա նու մը և  ան խո չըն դոտ ի րա ցու մը։ Ն ման ի րա վա կար գա վո րու մը, 

ըստ էու թյան, բխում է հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րի փոխ պայ մա նա վոր ված հա րա-
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բե րակ ցու թյու նից: Հան րա յին շա հը պա հան ջում է, որ պես զի յու րա քանչ յուրն ա ջակ ցի 

ի րա վա պահ պան գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող մար մի ն նե րին՝ ի րա վա խախ տումն  ե-

րը բա ցա հայ տե լու և կան խե լու գոր ծում՝ ցուց մունք տա լով: Միև նույն ժա մա նակ, այդ 

ա ջակ ցու թյու նը չպետք է ա պա հով վի՝ ան ձանց պատ ճա ռե լով ա նըն դու նե լի բա րո յա կան 

զրկանք ներ: Սահ մա նե լով ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ լի նե լու ի րա-

վուն քը կոնկ րետ դեպ քե րում՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և ճ յու ղա յին օ րենսդ րու թյու նը վե-

րաց նում են ցուց մունք տա լու հար ցում հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րի մի ջև հա կա սու-

թյան դրսևո րումն  ե րից մե  կը՝ նա խա պատ վու թյուն տա լով անձ նա կան շա հե րին: 

Այս պես, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի 

1-ին կե տով ամ րագր ված է վկա յի հա րա բե րա կան ի մու նի տե տը, ո րի դեպ քում ի մու նի-

տե տով օժտ ված վկան ինքն է ո րո շում՝ օգտ վել ցուց մունք տա լու ըն թաց քում ո րո շա կի 

հար ցե րի պա տաս խա նե լուց հրա ժար վե լու իր ի րա վուն քից, թե՝ ոչ, ին չը հիմն  ված է սահ-

մա նադ րա կան այն դրույ թի վրա, որ ոչ ոք պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու 

կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի վե րա բեր յալ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վկա յի հա րա բե րա կան ի մու նի տե տի դա տա-

վա րա կան ինս տի տու տը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես վկա յի՝ իր, ա մուս նու և մե ր ձա վոր 

ազ գա կան նե րի վե րա բեր յալ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վուն քին և չի կա րող 

մե կ նա բան վել այն պես, որ իր, ա մուս նու կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նի վե րա բեր յալ վկա յի 

տված ցուց մունք ներն ան պայ մա նո րեն հա մար վեն ա նար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ։ Այլ 

կերպ ա սած՝ վկա յի կող մի ց տրված ցուց մունք ներն ինք նըս տինք յան չեն կա րող դիտ վել 

որ պես ոչ ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ մի այն այն հիմ քով, որ այդ ցուց մունք նե րը վե-

րա բե րում են այդ վկա յի ա մուս նուն կամ մե ր ձա վոր ազ գա կա նին։ Հետ ևա բար վկա յի՝ դա-

տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մե ր ձա վոր ազ գա կա նը կամ դա տա վա րու թյան մաս նակ-

ցի ա մու սի նը հան դի սա նա լու հան գա մանքն ինք նին չի կա րող հիմք հան դի սա նալ վկա յի 

տված ցուց մունք ներն ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց չհա մա րե լու և գոր ծով ձեռք բեր ված 

ա պա ցույց նե րի կազ մի ց հա նե լու հա մար։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ ա պա ցույ ցի հա վաս տիու թյան 

մա սին կա րե լի է եզ րա հան գում կա տա րել նախ ևա ռաջ այդ տե ղե կատ վու թյան աղբ յու րի 

բնույթն ու հատ կա նիշ նե րը բա ցա հայ տե լու մի  ջո ցով։ Դ րա նով է պայ մա նա վոր ված այն 

հան գա ման քը, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում գոր ծով վկա յի ցուց մունք նե րը գնա հա տե լիս 

դա տա րա նը պար տա վոր է հաշ վի է առ նել հետև յալ հատ կա նիշ նե րը.

- վկա յի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հետ,

- փաս տե րի մա սին վկա յի ի րա զե կու թյան աղբ յու րը,

- այն պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յու թյամբ վկան ըն կա լել է ո րո շա կի փաս տեր (այ-

սինքն՝ տե ղը, ժա մա նա կը, ան ձի ֆի զի կա կան և հո գե կան վի ճա կը, տա րի քը),

- վկա յի սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ ներն այն ա ռու մով, թե նա իր ու նա կու թյուն նե րով ի 

վի ճա կի է արդ յոք ճիշտ ըն կա լել ի րա դար ձու թյուն ներն ու գոր ծո ղու թյուն նե րը, ըն կա լա ծը 

պա հել հի շո ղու թյան մե ջ և ճիշտ վե րար տադ րել ու հա ղոր դել դա տա րա նին։ 

Նշ ված հատ կա նիշ նե րի վեր հա նու մը դա տա րա նի կող մի ց հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս գնա հա տե լու վկա յի կող մի ց հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րի հա վաս տիու թյան աս տի-

ճա նը։

Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ դա տա րա նը, նա խազ գու շաց նե լով վկա-

յին սուտ ցուց մունք տա լու կամ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու հա մար նա խա տես ված 

քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին, կա րող է ակն կա լել, որ վկա յի հայտ նած տե-

ղե կու թյուն նե րը ար ժա նա հա վատ են, քա նի դեռ հա կա ռա կը չի հիմն  ա վոր վել: 

Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ինչ պես ցան կա ցած ա պա ցույ ցի, այն պես էլ վկա յի ցուց մունք նե րի 

ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բեր յալ վերջ նա կան գնա հա տա կան տա լու նպա տա կով դա-

տա րա նը պար տա վոր է վկա յի ցուց մունք նե րը հա մադ րել գոր ծով հա վաք ված այլ ա պա-

ցույց նե րի, այդ թվում՝ այլ ան ձանց ցուց մունք նե րի հետ։ Այլ կերպ ա սած, ե թե դա տա րա նի 

մոտ կաս կած ներ են հա րուց վում՝ կապ ված գոր ծով հրա վիր ված վկա նե րի ցուց մունք նե րի 
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հա վաս տիու թյան ու ար ժա նա հա վա տու թյան հետ, ա պա այդ կաս կած ներն անհ րա ժեշտ է 

փա րա տել վկա նե րի ցուց մունք ներն այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ րե լու մի  ջո ցով՝ դա-

տա կան ակ տում պար տա դիր պատ ճա ռա բա նե լով, թե ին չու են այս կամ այն ցուց մունք-

նե րը դիտ վել որ պես ոչ ար ժա նա հա վատ և  ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ-

վող վար չա կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թը հա րուց վել է Ար մե ն 

Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի դի մու մի  հի ման վրա, ո րով վեր ջին ներս՝ որ պես ա մու սին-

ներ, խնդրել են Եր ևա նի քա ղա քա պե տին «28.06.2008 թվա կա նի թիվ ՀՕ-117-Ն օ րեն քի 

հա մա ձայն օ րի նա կա նաց նել Մ. Խո րե նա ցի թիվ 231/34 հաս ցեի օ րի նա կան գույ քին կից 

շի նու թյու նը և հո ղա մա սը»: Եր ևա նի քա ղա քա պե տը 05.11.2009 թվա կա նին ըն դու նել է «Մ. 

Խո րե նա ցու փո ղո ցի Հ.231/97 բնա կե լի տան նկատ մամբ Ար մե ն Վա լոդ յա յի Գալստ յա նի, 

Նու նե Օգ սե նի Ա լո յա նի գույ քա յին ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին» թիվ 8820-Ա 

ո րո շու մը, ո րի 1-ին կե տով վե րա կանգն վել է Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 

հաս ցեում գտնվող գույ քա յին մի ա վոր նե րի նկատ մամբ Ար մե ն Գալստ յա նի, Նու նե Ա լո-

յա նի հո ղօգ տա գործ ման ի րա վուն քը` բնա կե լի տան զբա ղեց րած և դ րա սպա սարկ ման 

հա մար անհ րա ժեշտ 206,96քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի չա փով` ճա նա չե լով նրանց սե-

փա կա նու թյան ի րա վուն քը 206,96քմ մա կե րե սով հո ղա մա սի և դ րա վրա գտնվող շենք-

շի նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Այս պես, նշված ո րոշ մամբ Եր ևա նի քա ղա քա պե տը, հիմք 

ըն դու նե լով այն, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող գույ-

քա յին մի ա վո րի նկատ մամբ գրանց ված ի րա վունք առ կա չէ, այդ հաս ցեում գտնվող բնա-

կե լի տան զբա ղեց րած և դ րա սպա սարկ ման հա մար անհ րա ժեշտ հո ղա մա սը հա մա պա-

տաս խա նում է ՀՀ հո ղա յին օ րենսգր քի 64-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի 1-3-րդ  են թա կե տե րով 

սահ ման ված պա հանջ նե րին և  ընդգրկ ված չէ նույն օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով նա-

խա տես ված սահ մա նա փա կումն  ե րի ցան կում, գտել է, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա-

ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սի և բ նա կե լի տան նկատ մամբ են թա կա է 

վե րա կանգն ման Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը՝ ըստ 

ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի։

Դա տա րա նը 19.06.2014 թվա կա նի վճռով մե ր ժել է Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2009 

թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին Զո յա Սի մե ո նի դո ւի պա-

հան ջը` պատ ճա ռա բա նե լով, որ սույն վար չա կան գոր ծով հաս տատ վում է, որ Եր ևան քա-

ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի տու նը կա ռուց վել է մի նչև 

15.05.2001 թվա կա նը, այն չի գտնվում ՀՀ հո ղա յին oրենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծով սահ-

ման ված հո ղա մա սե րի գո տի նե րում և փաս տա ցի զբա ղեց ված է Ար մե ն Գալստ յա նի կող-

մի ց։ Այ սինքն՝ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող բնա կե լի 

տու նը և հո ղա մա սը հա մա պա տաս խա նում են ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին 

գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող 

փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րին։ Հետ ևա բար, ըստ Դա տա րա նի 19.06.2014 թվա կա նի վճռի, վի-

ճարկ վող վար չա կան ակտն ըն դուն վել է օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ, ի րա վա-

չափ է, և  այն ան վա վեր ճա նա չե լու հիմ քե րը բա ցա կա յում են։ Բա ցի այդ, Դա տա րա նը, 

հե տա զո տե լով սույն վար չա կան գոր ծով հար ցաքնն ված վկա նե րի և Զո յա Սի մե ո նի դո ւի 

մի ջև առ կա ար յու նակ ցա կան կա պը, իր 19.06.2014 թվա կա նի վճռում նշել է, որ «(...) Գե-

ղե ցիկ Գալստ յա նը, Հա յաս տան Թով մաս յա նը հան դի սա նու մ են [ Զո յա Սի մե ո նի դու  ի] հետ 

ար յու  նակ ցա կան կա պի 1-ին աս տի ճա նի մե ջ գտնվող ան ձինք, իսկ Ար թու ր Մար տի րոս յա-

նը և Մով սես Մար տի րոս յա նը հան դի սա նու մ են [ Զո յա Սի մե ո նի դու  ի] հետ ար յու  նակ ցա կան 

կա պի մի նչև 2-րդ  աս տի ճա նի մե ջ գտնվող, ո րոնք կա րող էին ՀՀ վար չա կան դա տա վա-
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րու  թյան օ րենսգր քի 33-րդ հոդ վա ծի հիմ քով հրա ժար վել որ ևէ հար ցին պա տաս խա նե լու ց, 

(...) գտնվե լով [ Զո յա Սի մե ո նի դու  ի] հետ նման կա պի մե ջ` կա րող են լի նել շա հագրգռ ված 

գոր ծի ել քով (...)»։ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր հեր թին 04.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հիմն  ա վոր է հա-

մա րել Դա տա րա նի վե րոգր յալ եզ րա հան գումն  երն այն մա սին, որ Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 

05.11.2009 թվա կա նի թիվ 8820-Ա ո րո շումն  ըն դուն վել է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման 

պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս-

տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը բո ղո քարկ վող 

ո րոշ մամբ նշել է, որ «(...) Եր ևա նի Մ. Խո րե նա ցու  թիվ 231/97 (...) հաս ցեու մ գտնվող գու յ-

քը Զո յա Սի մե ո նի դու  ի կող մի ց կա ռու ց ված լի նե լու  վե րա բեր յալ գոր ծի նյու  թե րու մ առ կա 

բո լոր ա պա ցու յց նե րը կրու մ են մի ջ նոր դա վոր ված բնու յթ, իսկ նշված փաս տը հա վաս տող 

որ ևէ ու ղ ղա կի ա պա ցու յց սու յն գոր ծի նյու  թե րու մ առ կա չէ։ (...) Նշ ված հաս ցեու մ գտնվող 

ան շարժ գու յ քի նկատ մամբ Զո յա Սի մե ո նի դու  ի ի րա վու ն քի խախտ ված լի նե լու  փաս տը 

չի հիմն  ա վոր վու մ սու յն գոր ծի նյու  թե րով (...)»։ Միա ժա մա նակ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

հիմն  ա վոր է հա մա րել Դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյունն այն մա սին, որ սույն գոր ծով 

վկա ներ Մով սես Մար տի րոս յա նի, Գե ղե ցիկ Գալստ յա նի, Ար թուր Մար տի րոս յա նի և Հա-

յաս տան Թով մաս յա նի տված ցուց մունք ներն ար ժա նա հա վատ չեն, քա նի որ վեր ջին ներս 

1-ին և 2-րդ  աս տի ճա նի ար յու նակ ցա կան կա պի մե ջ են գտնվում Զո յա Սի մե ո նի դո ւի հետ։

Այս պի սով, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 04.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ան փո փոխ թող-

նե լով Դա տա րա նի 19.06.2014 թվա կա նի վճի ռը, գտել է, որ Դա տա րա նը սույն գոր ծում 

ե ղած ա պա ցույց նե րը գնա հա տել է բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման 

վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ, ին չի արդ յուն քում կա յաց րել է գործն ըստ էու թյան 

ճիշտ լու ծող դա տա կան ակտ։

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ար ձա նագ րել է, որ ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ-

ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք 

հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի-

ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ի մաս տով ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե-

րա կանգ նու մը տե ղի է ու նե նում հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան ան ձի դի մու մի  առ թիվ 

հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում կա յաց վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի հա-

մա պա տաս խան ո րոշ մամբ, ո րի հի ման վրա տվյ ալ ֆի զի կա կան անձն ի րա վա կան հնա-

րա վո րու թյուն է ստա նում օ րեն քով սահ ման ված հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գով 

գրան ցե լու իր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:

Ընդ ո րում, ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր-

տա ռու թյամբ) <<Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան-

ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծում 

օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ այն դեպ քում, երբ նույն օ րեն քի ու ժով վե րա կանգն վում է 

գրանց ված ա մու սին նե րի ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը, ա պա հա մա պա տաս խան դի-

մու մը կա րող է ներ կա յաց նել ա մու սին նե րից մե  կը։

Եր ևա նի քա ղա քա պե տը կա րող է ո րո շում կա յաց նել ի րա վունք հաս տա տող փաս-

տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու-

թյան ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու մա սին մի այն այն դեպ քում, երբ փաuտա կան հան-

գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ քննարկ ման արդ յուն քում ե կել է այն 

եզ րա հանգ ման, որ դի մում ներ կա յաց րած ֆի զի կա կան ան ձի, ինչ պես նաև այդ դի մու-

մում նշված ան շարժ գույ քի կար գա վի ճա կը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա հա-

րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա-

ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի 
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տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պա հանջ նե րին։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի՝ որ-

պես ա մու սին նե րի, դի մու մի  հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույ թի արդ յուն քում 

կա յաց ված, սույն գոր ծով վի ճարկ վող Եր ևա նի քա ղա քա պե տի 05.11.2009 թվա կա նի թիվ 

8820-Ա ո րոշ մամբ լուծ վել է Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քի նկատ մամբ Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի ընդ հա նուր սե փա կա-

նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման հար ցը: Սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հիմ-

նա վոր վել է, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող ան շարժ 

գույ քի օ րի նա կա նաց ման վե րա բեր յալ Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե Ա լո յա նի կող մի ց Քա-

ղա քա պե տին հաս ցեագր ված դի մու մի  ներ կա յաց ման պա հին նշված հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քը փաս տա ցի տի րա պե տել են Ար մե ն Գալստ յա նը և Նու նե Ա լո յա նը։ Բա ցի 

այդ, սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում հիմն  ա վոր վել է նաև, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո-

րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը լիո վին հա մա պա տաս խա նում 

է ի րա վա հա րա բե րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) 

«Եր ևան քա ղա քում ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան 

բնա կե լի տնե րի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր պա հանջ նե րին։

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը պար զե լու, այ սինքն՝ սույն գոր ծը լու ծե լու հա մար էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նի այն հար ցը, թե Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում 

գտնվող ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան շարժ գույ քի նկատ-

մամբ ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին դի մում ներ կա յաց րած 

ֆի զի կա կան ան ձինք՝ Ար մե ն Գալստ յա նը և Նու նե Ա լո յա նը, փաս տա ցի տի րա պե տե լով 

Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քը, հան դի-

սա նում են արդ յոք այդ ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րեր կամ սե փա կա նա տե րե րի ի րա-

վա հա ջորդ ներ, թե՝ ոչ։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում վկա-

ներ Մով սես Մար տի րոս յա նը, Գե ղե ցիկ Գալստ յա նը, Ար թուր Մար տի րոս յա նը, Հա յաս տան 

Թով մաս յա նը ցուց մունք են տվել այն մա սին, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 

231/97 հաս ցեում գտնվող հո ղա մա սը դեռևս 1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբին ձեռք է 

բե րել Զո յա Սի մե ո նի դուն և  այդ հո ղա մա սում կա ռու ցել է բնա կե լի տուն՝ բնակ վե լով այն-

տեղ մի նչև Հու նաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մե կ նե լը։ Մինչ դեռ թե՛ Դա տա րա նը և թե՛ 

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ժա նա հա վատ չեն հա մա րել այդ ցուց մունք ներն այն հիմ քով, 

որ նշված վկա նե րը 1-ին և 2-րդ  աս տի ճա նի ար յու նակ ցա կան կա պի մե ջ են գտնվում Զո յա 

Սի մե ո նի դո ւի հետ։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ևս մե կ ան գամ փաս տում է, որ վկա յի հա րա բե րա կան ի մու նի-

տե տի դա տա վա րա կան ինս տի տու տը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես վկա յի՝ իր, ա մուս նու 

և մե ր ձա վոր ազ գա կան նե րի վե րա բեր յալ ցուց մունք տա լուց հրա ժար վե լու ի րա վուն քին. 

վկա յի՝ դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մե ր ձա վոր ազ գա կա նը կամ դա տա վա րու թյան 

մաս նակ ցի ա մու սի նը հան դի սա նա լու հան գա մանքն ինք նին չի կա րող հիմք հան դի սա-

նալ վկա յի տված ցուց մունք ներն ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց չհա մա րե լու և գոր ծով ձեռք 

բեր ված ա պա ցույց նե րի կազ մի ց հա նե լու հա մար։ Ինչ պես ցան կա ցած ա պա ցույ ցի, այն-

պես էլ վկա յի ցուց մունք նե րի ար ժա նա հա վա տու թյան վե րա բեր յալ վերջ նա կան գնա հա-

տա կան տա լու նպա տա կով դա տա րա նը պար տա վոր է վկա յի ցուց մունք նե րը հա մադ րել 

գոր ծով հա վաք ված այլ ա պա ցույց նե րի, այդ թվում՝ այլ ան ձանց ցուց մունք նե րի հետ։

Հետ ևա բար, թեև սույն գոր ծով վկա ներ Մով սես Մար տի րոս յա նի, Գե ղե ցիկ Գալստ-

յա նի, Ար թուր Մար տի րոս յա նի և Հա յաս տան Թով մաս յա նի ցուց մունք նե րը գնա հա տե լիս 

պետք է հաշ վի առն վեն այդ վկա նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը դա տա վա րու թյան մաս-

նա կից նե րի, այդ թվում՝ սույն գոր ծով հայց վոր Զո յա Սի մե ո նի դո ւի հետ, սա կայն Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ նշված վկա նե րի ցուց մունք նե րը չեն կա րող հա մար վել 

ա նար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ մի այն այն հիմ քով, որ վեր ջին ներս Զո յա Սի մե ո նի դո ւի 

մե ր ձա վոր ազ գա կան ներն են։ Տվյ  ալ դեպ քում նշված վկա նե րի ցուց մունք նե րի հա վաս-
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տիու թյան ու ար ժա նա հա վա տու թյան հետ կապ ված կաս կած ներն անհ րա ժեշտ է փա րա-

տել այդ վկա նե րի ցուց մունք նե րը գոր ծով ձեռք բեր ված այլ ա պա ցույց նե րի հետ հա մադ-

րե լու մի  ջո ցով։ Մինչ դեռ ստո րա դաս դա տա րան ներն ան հիմն  կեր պով վկա ներ Մով սես 

Մար տի րոս յա նի, Գե ղե ցիկ Գալստ յա նի, Ար թուր Մար տի րոս յա նի և Հա յաս տան Թով մաս-

յա նի ցուց մունք նե րը հա մա րել են որ պես ոչ ար ժա նա հա վատ ա պա ցույց ներ՝ չգնա հա տե-

լով այդ ցուց մունք նե րը սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի հա մակ ցու թյան մե ջ և  այդ-

պի սի գնա հատ ման արդ յուն քում չպատ ճա ռա բա նե լով, թե ին չու են այդ ցուց մունք նե րը 

դիտ վել որ պես ոչ ար ժա նա հա վատ և  ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող։

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վկա ներ Մով սես Մար տի-

րոս յա նի, Գե ղե ցիկ Գալստ յա նի, Ար թուր Մար տի րոս յա նի և Հա յաս տան Թով մաս յա նի 

կող մի ց տրված ցուց մունք նե րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ Եր ևան քա ղա քի Մ. 

Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վա հա րա բե-

րու թյան ծագ ման պա հին գոր ծող խմբագ րու թյամբ (վեր տա ռու թյամբ) «Եր ևան քա ղա քում 

ի րա վունք հաս տա տող փաս տաթղ թե րը չպահ պան ված ան հա տա կան բնա կե լի տնե րի 

կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման 

ի րա վուն քը պատ կա նում է ոչ թե Ար մե ն Գալստ յա նին և Նու նե Ա լո յա նին, այլ՝ Զո յա Սի մե ո-

նի դո ւին։ Հետ ևա բար նշված վկա նե րի ցուց մունք նե րի գնա հա տու մը կար ևոր նշա նա կու-

թյուն ու նի սույն գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող և  ա պա ցուց ման 

ա ռար կան կազ մող այն պի սի հար ցի պարզ ման հա մար, ինչ պի սին է Ար մե ն Գալստ յա նի 

և Նու նե Ա լո յա նի մոտ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեում գտնվող 

ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա կանգն ման ի րա վա կան 

նա խադր յալ նե րի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ Նշ ված հար ցի պար զումն  իր 

հեր թին կան խո րո շում է սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի՝ Եր ևա նի քա ղա քա-

պե տի 05.11.2009 թվա կա նի «Մ. Խո րե նա ցու փո ղո ցի Հ.231/97 բնա կե լի տան նկատ մամբ 

Ար մե ն Վա լոդ յա յի Գալստ յա նի, Նու նե Օգ սե նի Ա լո յա նի գույ քա յին ի րա վունք նե րը վե րա-

կանգ նե լու մա սին» թիվ 8820-Ա ո րոշ ման և դ րա հի ման վրա Ար մե ն Գալստ յա նի և Նու նե 

Ա լո յա նի ան վամբ Եր ևան քա ղա քի Մ. Խո րե նա ցու թիվ 231/97 հաս ցեի ան շարժ գույ քի 

նկատ մամբ 31.03.2010 թվա կա նին կա տար ված ի րա վուն քի պե տա կան գրանց ման ի րա-

վա չա փու թյու նը։

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ վկա ներ Մով սես Մար տի րոս յա նի, Գե ղե ցիկ 

Գալստ յա նի, Ար թուր Մար տի րոս յա նի և Հա յաս տան Թով մաս յա նի կող մի ց տրված ցուց-

մունք նե րը սույն ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո 

գնա հա տե լու, ինչ պես նաև անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ պա-

հան ջե լու և դ րանց հի ման վրա գոր ծի փաս տերն ի պաշ տո նե պար զե լու նպա տա կով 

սույն գործն անհ րա ժեշտ է ու ղար կել նոր քննու թյան:

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու և գոր ծը նոր քննու թյան 

ու ղար կե լու հա մար:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 
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Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա-

վա րար ման, իսկ գործն ու ղարկ վում է նոր քննու թյան, որ պի սի պա րա գա յում դա տա կան 

ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին հնա րա վոր չէ անդ րա դառ նալ գոր ծի քննու թյան ներ կա փու-

լում, գտնում է, որ այդ հար ցը են թա կա է լուծ ման գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

04.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և գործն ու ղար կել ՀՀ վար չա կան դա տա րան՝ նոր քննու-

թյան:

2. Դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման հար ցին անդ րա դառ նալ գոր ծի նոր քննու թյան 

ըն թաց քում:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ   Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/9439/05/13
 Նա խա գա հող դա տա վոր` Գ. Ղա րիբ յան 
 Դա տա վոր ներ` Ք. Մ կո յան

 Ա. Ա ռա քելյ  ան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան),

 նա խա գա հու  թյամբ
 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի նո յեմ բե րի 27-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա-

վի թի հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան 

վե րաքն նիչ դա տա րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Տես չու թյան ընդ-

դեմ ան հատ ձեռ նար կա տեր Մա նուկ Նա զար յա նի (այ սու հետ` Ձեռ նար կա տեր)` 369.364 ՀՀ 

դրա մի  բռնա գանձ ման 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ձեռ նար կա տի րո ջից ՀՀ պե տա կան 

բյու ջե բռնա գան ձել 369.364 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Լ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ՝ Դա տա րան) 

28.10.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 28.04.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ձեռ նար կա տի րոջ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` Դա տա րա նի 

28.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և հայ ցը մե րժ վել է:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Տես չու թյու նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քե րի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ 

հիմն  ա վո րումն  ե րով.

1) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու  թյան 

վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, 

«Ե կամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ, 29-րդ հոդ ված նե րը, ո րոնք պետք է կի-

րա ռեր: 

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շումն  այն մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը մի նչև 

Ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 

պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լը պետք է պար զեր` արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա-

վա լում է, թե ոչ, ան հիմն  է:

 Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը հար կա յին տես չու-

թյուն չի հանձն վել, հետ ևա բար նրա նկատ մամբ կի րա ռե լի են մի նչև 01.01.2013 թվա կա-

նը գոր ծող « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

դրույթ նե րը, և նա պար տա վոր էր կա տա րել նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 3-րդ 

պար բե րու թյան պա հան ջը, այն է`սահ ման ված ժամկ  ե տում վճա րել ամ սա կան նվա զա-

գույն սո ցիա լա կան վճա րի 5.000-ա կան ՀՀ դրամն  ե րը: 

2) Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը:

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

Ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող-

մի ց 2007 թվա կա նի վեր ջե րին Տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը 

կրել է Ձեռ նար կա տե րը, սա կայն վեր ջինս որ ևէ ա պա ցույց Դա տա րա նին չի ներ կա յաց րել, 

հետ ևա բար այդ փաս տը հաս տատ ված չի կա րող հա մար վել:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ Դա տա րա նի 28.10.2014 

թվա կա նի վճռին:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1. Մա նուկ Նա զար յա նը` որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր, պե տա կան գրան ցում է ստա-

ցել 16.10.2006 թվա կա նին և ս տա ցել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման 

թիվ 01 Ա 103234 վկա յա կա նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 79).

2. Ձեռ նար կա տե րը 27.10.2006 թվա կա նին հաշ վառ վել է որ պես ա պա հո վա դիր (հա-

տոր 1-ին, գ.թ. 6).

3. Տես չու թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճա րի գծով Մա նուկ Նա զար յա նի պար տա վո րու թյունն առ 24.09.2013 

թվա կա նը կազ մում է 369.364 ՀՀ դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 5).

4. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի կող մի ց տրված 

տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մա նուկ Նա զար յա նը հաշ վա ռու մի ց հան վել է 31.10.2013 թվա կա-

նին (հա տոր 1-ին, գ.թ. 80):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 և 2-րդ կե տե րով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյամբ, այն է` 

բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է 
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էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, 

որ տվյ ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե-

րը ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան և  ա պա ցուց ման բե ռի հա րա բե րակ ցու-

թյան վե րա բեր յալ կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան 

ու կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ 

հոդ վա ծը խախ տե լու հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր 

ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով:

 Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

1. արդ յո՞ք ա պա հո վա դիր հան դի սա ցող ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու  թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու  թյու  նը հաշ վար կե լու  

հա մար հար կա յին մար մի  նը պար տա վոր է պար զել ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գոր ծու  նեու -

թյու ն ի րա կա նաց նե լու  հան գա ման քը,

2. ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ հաշ վարկ ված պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու  թյան նվա զա գու յն վճար նե րի գծով պար տա վո րու  թյան դի մաց գու  մար բռնա-

գան ձե լու  պա հանջ նե րով վար չա կան դա տա վա րու  թյու  նու մ ո՞վ պետք է կրի ան հատ ձեռ-

նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը հար կա յին մարմն  ին հանձ նե լու  փաս տի 

ա պա ցու ց ման բե ռը: 

Քն նե լով վճռա բեկ բո ղո քը նշված հիմ քե րի սահ ման նե րում՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ.

1) վճռա բեկ բո ղոքն ա ռա ջին հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով մու ծել հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պար տա դիր 

այլ  վճա րումն  եր։

« Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի (ըն դուն-

վել է՝ 26.12.1997 թվա կա նին, ու ժի մե ջ է մտել՝ 31.12.1997 թվա կա նին, ու ժը կորց րել է՝ 

01.01.2013 թվա կա նին) 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` սո ցիա լա կան վճար ներն 

ա պա հո վա դիր նե րի կող մի ց պար տա դիր կար գով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե-

տա կան բյու ջե վճար վող մի  ջոց ներ են։ 

Նույն օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` ան հատ ձեռ նար կա տե րե րը 

(ձեռ նե րեց նե րը) պար տա վոր են յու րա քանչ յուր ամս վա հա մար վճա րել նվա զա գույն սո-

ցիա լա կան վճար` 5.000 դրամ, մի նչև հա ջորդ ամս վա 15-ը։ 

 Նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն` սո ցիա լա կան վճա րումն  ե րի կա-

տա րու մը սահ ման ված ժամկ  ետ նե րից ու շաց նե լու օր վա նից մի նչև 365-րդ  օ րը ժամկ  ե-

տանց յու րա քանչ յուր օր վա հա մար ա պա հո վադ րից գանձ վում է տույժ` ա պառ քի 0,15 տո-

կո սի չա փով: 

Նույն օ րեն քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա պա հո վա դիր նե րը ձեռ նար կու-

թյուն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում գրանց վե լու օր վա նից մե կ ամս վա ըն-

թաց քում պար տա վոր են գրանց վել և հաշ վառ վել լիա զոր ված մարմն  ում` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով:

«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց 

ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի, հիմն  արկ նե րի և  ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի 

պե տա կան հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 15-րդ կե տի հա մա ձայն` ան-

հատ  ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան հաշ վա ռու մը`  ֆի զի կա կան ան ձի` որ պես ան հատ ձեռ-

նար կա տի րոջ, ի րա վու նա կու թյան և գոր ծու նա կու թյան ճա նա չումն  է պե տու թյան կող մի ց, 

ինչ պես նաև գրան ցա մատ յա նում ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վե րա բեր յալ տե ղե կու թյուն-

նե րի փո փո խու թյուն նե րի ճա նա չու մը պե տու թյան կող մի ց:

Ան հատ ձեռ նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու մի ց հա նե լու դեպ քում այդ մա սին, հա մա ձայն 
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«Ի րա վա բա նա կան ան ձանց պե տա կան գրանց ման, ի րա վա բա նա կան ան ձանց ա ռանձ-

նաց ված ստո րա բա ժա նումն  ե րի, հիմն  արկ նե րի և  ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի պե տա կան 

հաշ վառ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25-րդ հոդ վա ծի, նշում է ար վում պե տա կան հաշ վառ ման 

գրան ցա մատ յա նում:

 Վե րը շա րադր ված ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ պե տու թյու նը 

ճա նա չում է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վու նա կու թյունն ու գոր ծու նա կու թյու նը վեր-

ջի նիս ձեռ նար կու թյուն նե րի պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում հաշ վառ ման պա հից 

մի նչև նրա հաշ վա ռու մի ց հա նե լու մա սին պե տա կան   հաշ վառ ման գրան ցա մատ յա նում 

հա մա պա տաս խան գրա ռում կա տա րե լու պա հը, ուս տի լիա զոր ված մարմն  ում Հա յաս տա-

նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան սահ մա նած կար գով գրանց վե լու և հաշ վառ վե լու 

փաս տով ան հատ ձեռ նար կա տե րը` որ պես ա պա հո վա դիր, կրում է օ րեն քով սահ ման ված 

պար տա դիր վճար ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյուն: Այ սինքն` ձեռ նար կու թյուն նե րի 

պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում հաշ վառ ման և լիա զոր ված մարմն  ում գրանց վե լու 

պա հից սկսած մի նչև հաշ վա ռու մի ց հա նե լու պահն ան հատ ձեռ նար կա տե րը հան դի սա-

նում է ա պա հո վա դիր և պար տա վոր է կա տա րել ա պա հո վադ րի հա մար օ րեն քով սահ-

ման ված բո լոր, այդ թվում նաև պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար վճա րե-

լու պար տա կա նու թյու նը:

Ա պա հո վա դիր հան դի սա նա լու ժա մա նա կա հատ վա ծում պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար վճա րե լու պար տա կա նու թյուն չկրե լու մի ակ պայ ման օ րենսդ րի 

կող մի ց սահ ման վել է « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի մի նչև 25.07.2012 թվա կա նը գոր ծող խմբագ րու թյամբ 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե-

տի 4-րդ պար բե րու թյամբ (ու ժը կորց րել է 19.03.2012 թվա կա նին ըն դուն ված և 25.07.2012 

թվա կա նից ու ժի մե ջ մտած թիվ ՀՕ-152-Ն օ րեն քով), ո րի հա մա ձայն` պե տա կան  գրանց-

ման վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր լիա զոր ված մարմն  ին հանձ նած և  այդ ժա մա նա կա-

հատ վա ծում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն չի րա կա նաց րած ան հատ ձեռ նար կա-

տե րը (ձեռ նե րե ցը) նույն պար բե րու թյամբ սահ ման ված չա փով նվա զա գույն սո ցիա լա կան 

վճար ներ չի կա տա րում` վկա յա կա նը հանձ նե լուն հա ջոր դող ամս վա նից մի նչև վկա յա կա-

նը հետ ստա նա լու ա մի սն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ պար տա դիր 

սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու հա մար 

Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քը կա րող է նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ մի այն 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նին վե-

րա բե րող մա սով, այն էլ այն դեպ քում, երբ վեր ջինս պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը 

ժա մա նա կա վոր հանձ նել է լիա զոր ված մարմն  ին, իսկ 25.07.2012 թվա կա նին հա ջոր դող 

ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով 

պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա-

կա նաց նե լու հան գա ման քի պարզ ման անհ րա ժեշ տու թյունն ընդ հան րա պես բա ցա կա յում 

է, քա նի որ պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում Ձեռ նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու մի ց հա-

նե լու վե րա բեր յալ գրառ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծում է ա պա հո վադ րի 

կող մի ց գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու կան խա վար կա ծը, ո րի պա րա գա յում վեր ջինս 

պար տա վոր է պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով կա տա րել իր 

պար տա կա նու թյուն նե րը:

«Ե կամ տա յին հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 

01.01.2013 թվա կա նից « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի մա սին» թիվ 

ՀՕ-179 ՀՀ օ րեն քը ճա նաչ վել է ու ժը կորց րած: Նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` 2013 թվա կա նի ըն թաց քում կամ մի նչ այդ ա ռա ջա ցած ե կամ տա հար կի  կամ 

պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն նե րը 

01.01.2013 թվա կա նից հե տո դա դա րած չեն հա մար վում, և դ րանք են թա կա են կա տար-

ման «Ե կամ տա հար կի մա սին» և « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 

մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով և ժամկ  ետ-

նե րում:
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 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Մա նուկ Նա զար յա նը` որ պես ան հատ ձեռ նար-

կա տեր, պե տա կան գրան ցում է ստա ցել 16.10.2006 թվա կա նին և  որ պես ա պա հո վա դիր 

27.10.2006 թվա կա նին հաշ վառ վել է Տես չու թյու նում: ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-

րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ Մա նուկ Նա զար-

յա նը հաշ վա ռու մի ց հան վել է 31.10.2013 թվա կա նին, ին չը նշա նա կում է, որ Մա նուկ Նա-

զար յա նի` որ պես ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ ի րա վու նա կու թյու նը և գոր ծու նա կու թյու նը 

ծա գել է 16.10.2006 թվա կա նին և դա դա րել 31.10.2013 թվա կա նին: Գոր ծում առ կա` Տես չու-

թյան կող մի ց տրված տե ղե կան քի հա մա ձայն՝ պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ-

րու թյան վճա րի գծով Մա նուկ Նա զար յա նի պար տա վո րու թյունն առ 24.09.2013 թվա կա նը 

կազ մում է 369.364 ՀՀ դրամ:

 Դա տա րա նը, գնա հա տե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, հաս տատ ված չի հա-

մա րել ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ վկա յա կա նը հար կա յին տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու 

փաս տը, մի ա ժա մա նակ հիմն  ա վոր հա մա րե լով սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի 

գծով 369.364 ՀՀ դրա մի  չա փով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու-

նը, 28.10.2014 թվա կա նի վճռով Տես չու թյան հայ ցը բա վա րա րել է:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, որ պես Ձեռ նար կա տի րոջ վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե-

լու և Դա տա րա նի 28.10.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու հիմն  ա վո րում, նշել է, որ «վար-

չա կան մար մի  նը մի նչև Ա/Ձ Մա նուկ Նա զար յա նի նկատ մամբ պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լը, պետք է պար զեր՝ 

արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա վա լում է, թե ոչ»։

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան 

վճար նե րի գծով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյունն ամ բող ջու թյամբ կազմ ված է ամ-

սա կան նվա զա գույն գու մար նե րից, ո րոնք Տես չու թյան կող մի ց հաշ վարկ վել են, քա նի որ 

նշված վճար նե րի գծով Ձեռ նար կա տի րոջ պար տա վո րու թյուն չու նե նա լը հաս տա տող որ-

ևէ ի րա վա կան հիմք առ կա չի ե ղել այն պատ ճա ռով, որ Ձեռ նար կա տե րը, հաշ վառ ված 

լի նե լով պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում, հան դի սա ցել է ա պա հո վա դիր և պար տա-

վոր է ե ղել վճա րել պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան վճար ներ: Ընդ ո րում, 

ե թե 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նին վե րա բե րող մա սով պար-

տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու 

հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հան գա ման քը կա րող էր ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե նալ, այն էլ այն պա րա գա յում, ե թե 

վեր ջինս պե տա կան գրանց ման վկա յա կա նը ժա մա նա կա վոր հանձ նած լի ներ լիա զոր ված 

մարմն  ին, ա պա 25.07.2012 թվա կա նին հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար պար տա-

դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար կե լու 

հա մար ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հան գա ման քը, այդ պա հին գոր ծող ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն, ընդ հան րա պես 

նշա նա կու թյուն չէր կա րող ու նե նալ, քա նի որ « Պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան 

վճար նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի 4-րդ պար բե րու թյունն այլևս 

ի րա վա կան ուժ չու ներ, իսկ պե տա կան ռե գիստ րի մար մի ն նե րում Ձեռ նար կա տի րո ջը 

հաշ վա ռու մի ց հա նե լու վե րա բեր յալ գրառ ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում գոր ծում է 

ա պա հո վադ րի կող մի ց ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու կան խա-

վար կա ծը, ո րի պա րա գա յում վեր ջինս պար տա վոր էր վճա րել պար տա դիր սո ցիա լա կան 

ա պա հո վու թյան վճար ներ:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ-

րա հան գումն  այն մա սին, որ վար չա կան մար մի  նը մի նչև Ձեռ նար կա տի րոջ նկատ մամբ 

պար տա դիր սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան վճար նե րի գծով պար տա վո րու թյուն հաշ վար-

կե լը պետք է պար զեր՝ արդ յոք վեր ջինս գոր ծու նեու թյուն ծա վա լում է, թե ոչ, ան հիմն  է:
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2) Վճ ռա բեկ բո ղո քը երկ րորդ հիմ քով հիմն  ա վոր է հետև յալ պատ ճա ռա բա նու  թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

կող մը պար տա վոր է դա տա րա նին ներ կա յաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու-

թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա-

հանջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան 

մար մի  նը պար տա վոր է նաև ներ կա յաց նել վար չա կան վա րույ թի բո լոր նյու թե րը, ինչ պես 

նաև իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց-

նե րը, ո րոնք հիմն  ա վո րում են հա կա ռակ կող մի  պա հանջ նե րը կամ ա ռար կու թյուն նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաստ 

մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաս տի 

ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված է, թե կոնկ րետ հայ ցա տե սա կով (վի ճարկ-

ման, պար տա վո րեց ման, գոր ծո ղու թյան կա տար ման, ճա նաչ ման) պայ մա նա վոր ված` ով 

է կրում ա պա ցուց ման բե ռը:

Փաս տո րեն, օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սով սահ մա նել է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ընդ հա նուր կա նոն: Միա ժա-

մա նակ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սում, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, նա խա տե սել է վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր-

ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը՝ 

սահ մա նե լով, որ ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա-

վո րող որ ևէ փաստ մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում 

է այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սում օ րենս դի րը 

սահ մա նել է նաև վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծող տար բեր հայ ցա տե սակ նե րի 

հի ման վրա հա րուց ված գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հա տուկ 

կա նոն նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վե րը նշված հա տուկ կա-

նոն նե րը կի րա ռե լի չեն, քա նի որ Տես չու թյան ներ կա յաց րած հայ ցը ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված հայ ցա տե սակ նե րից չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ բո լոր այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան դա-

տա րա նի վա րույ թում քննվող գոր ծե րով կի րա ռե լի չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման 

հա տուկ կա նոն նե րը, ա պա դա տա րա նը պետք է ղե կա վար վի ա պա ցուց ման պար տա կա-

նու թյան բաշխ ման ընդ հա նուր կա նո նով, հա մա ձայն ո րի՝ կող մե  րը պար տա վոր են դա-

տա րա նին ներ կա յաց նել ի րենց տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած 

այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով հիմն  ա վո րում են ի րենց պա հանջ նե րը կամ ա ռար կու-

թյուն նե րը, իսկ դրանք չա պա ցու ցե լու դեպ քում կրե լու են բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը:

Վե րը նշվա ծի հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում 

անդ րա դառ նալ ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյան և  ա պա ցուց ման բե ռի հա-

րա բե րակ ցու թյա նը:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սով սահ մա նել է ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու ընդ հա նուր կա նոն, հա մա ձայն ո րի` կող-

մը պար տա վոր է դա տա րա նին ներ կա յաց նել իր տի րա պետ ման տակ կամ ազ դե ցու թյան 

ո լոր տում ե ղած այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոն ցով նա հիմն  ա վո րում է իր պա հանջ նե րը 

կամ ա ռար կու թյուն նե րը։ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 28-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ մա սի ի րա վա կար գա վոր ման հա մա ձայն` վար չա կան մար մի  նը բո լոր դեպ քե րում, 

ան կախ ա պա ցուց ման բե ռը կրե լու կամ չկրե լու հան գա ման քից, ու նի իր տի րա պետ ման 

տակ կամ ազ դե ցու թյան ո լոր տում ե ղած ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն, 

ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, որ այդ պի սիք ներ կա յաց նե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում 

վար չա կան մար մի  նը պետք է կրի չա պա ցուց ված փաս տով պայ մա նա վոր ված բա ցա սա-

կան ի րա վա կան հետ ևանք ներ:
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ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար-

գա վո րու մի ց ակն հայտ է, որ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի չա պա ցուց ված մն ա լու 

պա րա գա յում դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կրում է ոչ թե ա պա ցույց ներ ներ կա յաց-

նե լու պար տա կա նու թյուն ու նե ցող, այլ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու պար տա կա նու թյուն 

ու նե ցող և  այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը, հետ ևա բար նշված փաս տը չա-

պա ցու ցե լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է դրվեն այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը 

կրող կող մի  վրա:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա-

ցուց ման բե ռը ող ջամ տո րեն կա րող է կրել մի այն այն կող մը, ում պնդմամբ վի ճե լի փաս-

տը տե ղի է ու նե ցել, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 

նախ ևա ռաջ պար զել, թե դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից որ կողմն  է կրում գոր ծի ել-

քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վկա յա կո չե լով « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա-

կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծը և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տը, 

եզ րա հան գել է, որ սույն գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի, այն է՝ ան հատ ձեռ նար կա-

տի րոջ վկա յա կա նը 2007 թվա կա նի վեր ջին Տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու ա պա ցուց ման 

բե ռը կրում է վար չա կան մար մի  նը, և գտ նե լով, որ տվյ ալ փաս տա կան հան գա ման քը 

վեր ջի նիս կող մի ց չի ա պա ցուց վում, ին չի հետ ևան քով վի ճե լի է մն ում փաuտի առ կա յու-

թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը, դրա բա ցաuա կան հետ ևանք նե րը դրել է Տես չու թյան վրա։ 

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի նշված եզ րա հան գու մը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված է փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ-

տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին 

առ կա հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու վար չա կան մարմն  ի պար տա կա նու թյու նը, իսկ 

43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տով սահ ման ված է վար չա կան մարմն  ի ա պա ցուց ման 

պար տա կա նու թյու նը, ո րը վեր ջինս կրում է ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը « Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյան ո լոր տը սահ մա-

նե լիս նույն օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տե սել է, որ « Վար չա րա րու թյան 

հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում 

դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե  րով, այդ թվում նաև՝ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: 

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ 

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ-

վա ծի և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «բ» կե տի գոր ծո ղու թյու նը չի տա րած վում ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, հետ-

ևա բար դրան ցով սահ ման ված պար տա կա նու թյուն նե րը վար չա կան մարմն  ի կող մի ց 

պահ պան ված չլի նե լու փաս տը հաս տատ ված հա մա րե լու պա րա գա յում ան գամ ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված ի րա-

վա կան հետ ևան քը չի կա րող վրա հաս նել:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը կի րա ռե լի է մի այն այն 

դեպ քում, երբ գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը չի 

կա րո ղա նում ա պա ցու ցել իր պա հանջ նե րի կամ ա ռար կու թյուն նե րի հիմ քում դրված որ-

ևէ փաստ: Այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կող մի ց 

ի րենց դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու կամ ոչ պատ շաճ կա տա-

րե լու ուղ ղա կի արդ յունք է:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ փաս տա կան հան գա մանք նե-
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րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ քննար կումն  ա պա հո վե լու, գոր ծի բո լոր, այդ թվում` 

վա րույ թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու, ինչ պես նաև 

ան ձի հա մար ոչ բա րեն պաստ փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում 

ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը կրե լու վե րա բեր յալ « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 

և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծով և 43-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի «բ» կե տով սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 

կի րա ռե լի չեն, հետ ևա բար « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա-

սին» ՀՀ օ րեն քի վե րը նշված հոդ ված նե րում սահ ման ված պար տա կա նու թյու նը վար չա-

կան մարմն  ի կող մի ց չկա տա րե լը չի կա րող ա ռա ջաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված ի րա վա կան հետ ևան քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող փաստ, 

առն վազն 25.07.2012 թվա կա նին նա խոր դող ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար հաշ վարկ ված 

պար տա վո րու թյան մա սով, հան դի սա ցել է ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան գրանց-

ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց հանձ նած լի նե լու փաս տը, ուս տի դրա ա պա-

ցուց ման բե ռը պետք է կրի այն կող մը, ում պնդմամբ տվյ ալ փաս տը տե ղի է ու նե ցել, 

այ սինքն՝ Ձեռ նար կա տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի 

հա մա ձայն՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե 

(“ex offi  cio”)։ Դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի 

ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րով, մի ջ նոր դու թյուն նե րով, ա ռա ջար կու թյուն նե րով, բա ցատ-

րու թյուն նե րով և  ա ռար կու թյուն նե րով և  իր նա խա ձեռ նու թյամբ ձեռ նար կում է հա մար ժեք 

մի  ջոց ներ` կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ 

հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հա մար։ 

Սույն գոր ծով ա պա հո վե լով վե րը նշված հոդ վա ծի պա հանջ նե րի կա տա րու մը` Դա-

տա րա նը ձեռ նար կել է հնա րա վոր բո լոր մի  ջոց նե րը (կա տա րել է հար ցումն  եր, Ձեռ-

նար կա տի րո ջից պա հան ջել է ներ կա յաց նել « Հայ փոստ» ՓԲԸ-ից տե ղե կանք` հար կա յին 

տես չու թյուն ա ռա քա նի ու ղար կե լու վե րա բեր յալ) ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պե տա կան 

գրանց ման վկա յա կա նը Ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց 2007 թվա կա նի վեր ջե րին հար կա յին 

տես չու թյա նը հանձ նած լի նե լու փաս տը հաս տա տող ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լու ուղ ղու-

թյամբ, սա կայն այդ պի սիք հնա րա վոր չի ե ղել ձեռք բե րել, հետ ևա բար տվյ ալ փաս տի 

չա պա ցուց ված մն ա լու բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է դրվեին Ձեռ նար կա տի րոջ` 

որ պես այդ փաս տի ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մի  վրա, որ պի սի ի րա վա չափ հետ ևու-

թյան հան գել է Դա տա րա նը:

Մինչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, կի րա ռե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 

ա պա ցուց ման բե ռի բաշխ ման հետ որ ևէ առն չու թյուն չու նե ցող « Վար չա րա րու թյան հի-

մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-րդ հոդ վա ծը և 43-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի «բ» կե տը, վե րը նշված փաս տի ա պա ցուց ված չլի նե լու բա ցա սա կան հետ ևան-

քը դրել է Տես չու թյան վրա և, ա ռանց պատ ճա ռա բա նե լու, թե հատ կա պես ին չու պետք է 

կի րառ վեն հենց այդ նոր մե  րը, ան հիմն  կեր պով բե կա նել է Դա տա րա նի հիմն  ա վոր դա-

տա կան ակտն ու մե ր ժել Տես չու թյան հայ ցը:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ հիմն  ա վոր է բո ղոք բե րած 

ան ձի այն փաս տար կը, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի պա հան ջը:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ 

հոդ ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է 

կի րա ռել ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ 

կե տով սահ ման ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.
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« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 

յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն 

գոր ծով վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա-

մար: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը Կոն-

վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր է, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված 

ի րա վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց 

ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա-

տու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան 

ակտ կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա-

կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5.   Վճ ռա բեկ   դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և    եզ րա հան գումն  ե-

րը  դա տա կան  ծախ սե րի բաշխ ման  վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` դա տա կան 

ծախ սե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված այլ ծախ-

սե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ-

պի սիք ի րենց նպա տա կին չեն ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, 

ան գամ ե թե վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով Տես չու թյու նը վճռա բեկ բո ղո քի հա մար վճա րել 

է 11.081 ՀՀ դրամ պե տա կան տուր քի գու մար, այ սինքն` այդ ծա վա լով վճար ված պե տա-

կան տուրքն անհ րա ժեշտ է ե ղել վճռա բեկ բո ղոք բե րող ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու-

թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում 

է, որ Տես չու թյան կող մի ց նա խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի գու մա րը ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է հա տուց ման 

Մա նուկ Նա զար յա նի կող մի ց: Միա ժա մա նակ Մա նուկ Նա զար յա նից հօ գուտ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան են թա կա է բռնա գանձ ման 11.081 ՀՀ դրամ՝ որ պես վե րաքն նիչ բո ղո քի 

հա մար սահ ման ված և ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար: 

 Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քի 169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

  1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 28.04.2015 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 

28.10.2014 թվա կա նի վճռին:
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2. Մա նուկ Նա զար յա նից հօ գուտ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան Շեն գա վի թի 

հար կա յին տես չու թյան բռնա գան ձել 11.081 ՀՀ դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար նա-

խա պես վճար ված պե տա կան տուր քի հա տուց ման գու մար:

 Մա նուկ Նա զար յա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 11.081 ՀՀ դրամ` որ պես վե-

րաքն նիչ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 26.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0079/05/12

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/0079/05/12

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Բա բա յան

 Դա տա վոր ներ` Ա. Ա բովյ  ան

 Ա. Սարգս յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ
 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ին

դռնբաց դա տա կան նիս տում, քննե լով «Ն. Ռ. Վ. Ա. Դ.» ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե-

րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Գ նել Մուղ նեց յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 05.11.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ` ըստ Ըն կե րու թյան հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ ֆի-

նանս նե րի նա խա րա րու թյան (այ սու հետ` Նա խա րա րու թյուն)` 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) խո շոր հարկ վճա րող նե րի 

հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ-

ման ակ տի 4-րդ կե տը վե րաց նե 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել Տես չու թյան 27.09.2011 

թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ ման ակ տի 4-րդ կե տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.11.2012 թվա կա նի վճռով հայ ցը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան 

վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է` ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 05.11.2012 թվա կա նի վճի-

ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 22.05.2013 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ ման 

դեմ Կո մի  տեի բե րած վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Թով մաս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

25.04.2014 թվա կա նի վճռով հայ ցը բա վա րար վել է:
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Դա տա րա նի 25.04.2014 թվա կա նի վճռի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կո-

մի  տեն:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 25.06.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ կա տար վել է 

դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի փո խա րի նում նրա ի րա վա հա ջոր դով` Կո մի  տեն փո խա րին-

վել է Նա խա րա րու թյամբ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 05.11.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Նա խա րա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո-

րեն` Դա տա րա նի 25.04.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր 

քննու թյան:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան է ներ կա յաց րել Նա խա րա րու թյու նը:

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 27-

29-րդ, 37-րդ, 145-րդ և 177-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ Դա տա րա նը սույն վար չա կան գոր ծի քննու-

թյունն ի րա կա նաց րել է ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ սահ ման ված գոր ծի նոր քննու թյան ծա վա լի շրջա նակ նե րում: Մաս նա վո րա-

պես` Դա տա րա նը հստա կո րեն անդ րա դար ձել է Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 

1013952 ստուգ ման ակ տի 4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման փաս տի վի ճարկ մա նը 

վե րա բե րող փաս տարկ նե րին և գ նա հա տել է դրա վե րա բեր յալ վար չա կան գոր ծում առ-

կա ա պա ցույց նե րը: Դա տա րանն օ րեն քով սահ ման ված կար գով կող մե  րի մի ջև կա տա րել 

է գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տի` վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տի 4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան 

ա պա ցուց ման բե ռի բաշ խում: Բա ցի այդ, Դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել 

հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցը և չի նշա-

նա կել փոր ձաքն նու թյուն` լսե լով ու հաշ վի առ նե լով կող մե  րի կար ծիք նե րը:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով Տես չու թյան 27.09.2011 

թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ ման ակ տի հիմ քում ըն կած փաս տա կան հան գա մանք նե րի 

ա պա ցուց ման բե ռը կրում է Կո մի  տեն, մի նչ դեռ վեր ջինս չի ներ կա յաց րել որ ևէ ա պա ցույց, 

ո րով կհիմն  ա վոր վեր վի ճարկ վող ակ տի կա յաց ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը, հետ ևա բար դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է 

կրի Կո մի  տեի ի րա վա հա ջորդ Նա խա րա րու թյու նը: Ա վե լին, Կո մի  տեն գոր ծի քննու թյան 

ըն թաց քում չի ներ կա յաց րել վար չա կան վա րույ թի (ստուգ ման) նյու թե րը` պատ ճա ռա բա-

նե լով, որ դրանք չեն պահ պան վել: Հետ ևա բար վար չա կան մարմն  ի կող մի ց վար չա կան 

վա րույ թի ըն թաց քում ու սումն  ա սիր ված նյու թե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում փոր-

ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու դեպ քում պետք է ու սումն  ա սի րու թյան ա ռար կա դառ նան այն-

պի սի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թեր և  այլ նյու թեր, ո րոնք սույն գոր-

ծում առ կա չեն: Մինչ դեռ Ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյան չա փը չի կա րող ո րոշ վել այն 

փաս տաթղ թե րի և ն յու թե րի հի ման վրա, ո րոնք վար չա կան մար մի  նը մի  ջամ տող վար չա-

կան ակտ կա յաց նե լիս չի հե տա զո տել, և  այդ ա պա ցույց նե րով չի հաս տատ վել լրա ցու ցիչ 

պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հա մար անհ րա ժեշտ փաս տա կան կազ մը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է բե կա նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 05.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և հայ ցը բա վա րա րել կամ գործն ու ղար կել նոր 

քննու թյան:
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2.1. Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նի փաս տարկ նե րը

Սույն գոր ծով ներ կա յաց ված վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է մե րժ ման, քա նի որ Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը, բո ղո քարկ վող ո րոշ մամբ բե կա նե լով Դա տա րա նի 25.04.2014 թվա-

կա նի վճի ռը, ի րա վա ցիո րեն հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ Դա տա րա նը սույն գոր-

ծի նոր քննու թյու նը չի ի րա կա նաց րել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 

թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա-

տա րանն իր 05.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հիմն  ա վոր կեր պով գտել է, որ Դա տա րա նը 

չի կա տա րել սույն գոր ծի նյու թե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տում, ին չը 

հան գեց րել է գոր ծի սխալ լուծ ման:

3. Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն հետև յալ փաս-

տե րը.

1) Կո մի  տեի նա խա գա հի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ա. Ա լա վերդ յա նի 

14.04.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 հանձ նա րա րագ րի հա մա ձայն` Տես չու թյան հա մա պա-

տաս խան աշ խա տա կից նե րին հանձ նա րար վել է Ըն կե րու թյու նում ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ 

հար կա յին մարմն  ին վե րա պահ ված ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում կա տա րել բյու ջեի 

հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի և հար կա յին մարմն  ի կող մի ց վե րահսկ վող` ՀՀ օ րենսդ-

րու թյան ա ռան ձին պա հանջ նե րի կա տար ման ճշտու թյան ստու գում (հա տոր 1-ին, գ.թ. 

39):

2) Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տի հա մա ձայն` ա վե-

լաց ված ար ժե քի հար կի (այ սու հետ` ԱԱՀ) գծով Ըն կե րու թյանն ա ռա ջադր վել են լրա ցու ցիչ 

հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ` ըն դա մե  նը 7.513.150 ՀՀ դրա մի  չա փով (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 18-25):

3) Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տով ար ձա նագր վել 

է հետև յա լը. «(...) 2010 թվա կա նի ԱԱՀ-ի ամ սա կան հաշ վարկ նե րի և հաշ վա պա հա կան 

տվյ ալ նե րի հա մադ րու մի ց պարզ վեց, որ Ըն կե րու թյու նը, խախ տե լով «Ա վե լաց ված ար ժե-

քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը, 2010 թվա կա նի փետր վար, 

մարտ, ապ րիլ, մա յիս, հու նիս, սեպ տեմ բեր, նո յեմ բեր և դեկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հա մար 

հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց րած ԱԱՀ-ի հաշ վարկ նե րով ա վել հաշ վան ցում, ա վել 

հե տաձ գում և նա խորդ ժա մա նա կաշր ջան նե րում հե տաձգ ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րից ա վել 

դե բե տագ րում է ցույց տվել, (...) դրան հա կա ռակ` նույն տար վա հուն վար, հու լիս, օ գոս տոս 

և հոկ տեմ բեր ա մի ս նե րի հա մար հար կա յին տես չու թյուն ներ կա յաց րած ԱԱՀ-ի հաշ վարկ-

նե րով պա կաս հաշ վան ցում է ցույց տվել (...): Արդ յուն քում նշված ա մի ս նե րի հաշ վարկ-

նե րով պա կաս ԱԱՀ-ի գու մար է հաշ վարկ վել (...) ըն դա մե  նը` 4.398.100 ՀՀ դրամ, դրան 

հա կա ռակ` նշված ա մի ս նե րի ԱԱՀ-ի հաշ վարկ նե րով ա վել ԱԱՀ-ի գու մար է հաշ վարկ վել 

(...) ըն դա մե  նը` 281.100 ՀՀ դրամ, ո րը են թա կա է պա կա սեց ման: Հա մա ձայն «Ա վե լաց ված 

ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի` նույն օ րեն քով նա խա տես ված կար գի 

խախ տու մով ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար ված ԱԱՀ-ի գու մար նե րը 

պա կա սեց նե լու (հաշ վան ցե լու) հետ ևան քով բյու ջե վճար ման են թա կա ԱԱՀ-ի գու մար նե-

րը թաքց նե լու կամ պա կաս ցույց տա լու հա մար վճա րող նե րից գանձ վում է թաքց ված կամ 

պա կաս ցույց տրված ԱԱՀ-ի գու մա րը` 4.398.100 ՀՀ դրամ, ինչ պես նաև տու գանք` այդ 

գու մա րի 50%-ի չա փով` 2.199.050 ՀՀ դրամ: (...) Հա մա ձայն « Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

25-րդ հոդ վա ծի` ԱԱՀ-ի հաշ վարկ նե րը սխալ կազ մե  լու հա մար Ըն կե րու թյու նից են թա կա 

է գանձ ման տու գանք այդ խախտ ման հետ ևան քով բյու ջե չմուծ ված կամ պա կաս մուծ-

ված հար կի գու մա րի 10%-ի չա փով` 178.900 ՀՀ դրամ: (...) Հա մա ձայն « Հար կե րի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի` հար կի վճա րու մը սահ ման ված ժամկ  ետ նե րից ու շաց նե լու հա-

մար յու րա քանչ յուր օր վա հա մար ըն կե րու թյու նից են թա կա է գանձ ման տույժ` ժամկ  ե տին 

չմուծ ված հար կի գու մա րի 0,15%-ի չա փով` 737.100 ՀՀ դրամ: (...) ԱԱՀ-ի գծով ըն դա մե  նը 

են թա կա է գանձ ման 7.513.150 ՀՀ դրամ, են թա կա է պա կա սեց ման 281.100 ՀՀ դրամ (...)» 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 21):
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4) Գոր ծի դա տաքն նու թյան ըն թաց քում կող մե  րը հայտ նել են, որ սույն գոր ծով փոր-

ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չկա (հիմք` 17.02.2014 թվա կա նի դա-

տա կան նիս տի ար ձա նագ րու թյուն, հա տոր 6-րդ, գ.թ. 36-37, 81):

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա-

նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` դա տա-

րա նի կող մի ց վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի սահ մա նած ծա վա լին հա մա պա տաս խան 

գոր ծի նոր քննու թյան ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կար ևոր 

նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա-

կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լը մի ա 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 մի ց ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ, 29-րդ, 145-րդ և 177-րդ հոդ ված նե րի խախտ ման 

հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, 

և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե-

րով:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք վար չա կան գոր ծի նոր 

քննու  թյան արդ յու ն քու մ կա յաց ված դա տա կան ակ տը են թա կա է բե կան ման գոր ծը ոչ 

լիար ժեք քննե լու  հիմ քով այն պայ ման նե րու մ, երբ ստո րա դաս դա տա կան ատ յա նը գոր-

ծի նոր քննու  թյու նն ի րա կա նաց րել է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մի ց սահ ման ված 

ծա վա լի շրջա նակ նե րու մ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 145-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի վե րաքն նու թյան արդ յուն քում 

վե րաքն նիչ դա տա րանն ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բա վա րա րում է վե րաքն նիչ 

բո ղո քը` ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիո րեն բե կա նե լով վար չա կան դա տա րա նի դա տա-

կան ակ տը` բե կան ված մա սով գործն ու ղար կե լով վար չա կան դա տա րան` նոր քննու թյան, 

և սահ մա նե լով նոր քննու թյան ծա վա լը, իսկ չբե կան ված մա սով դա տա կան ակ տը թող-

նե լով ան փո փոխ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 177-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր քննու թյունն ի րա կա նաց վում է վե րա դաս դա տա-

րա նի ո րոշ ման հի ման վրա` վե րա դաս դա տա րա նի սահ մա նած ծա վա լով:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով 

վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի սահ մա նած ծա վա լով գոր ծի նոր քննու թյան ի րա կա նաց-

ման հար ցին, ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում գոր ծի նոր քննու թյան 

ծա վա լը պայ մա նա վոր ված է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կա յաց րած ո րոշ ման պատ-

ճա ռա բա նու թյուն նե րով և  եզ րա հան գումն  ե րով: Վեր ջին ներս ընդգ ծում են այն սահ ման-

նե րը, ո րոնց շրջա նակ նե րում պետք է ի րա կա նաց վի գոր ծի քննու թյու նը դա տա կան ակ տի 

բե կա նու մի ց հե տո: Այդ դա տո ղու թյուն նե րի և  եզ րա հան գումն  ե րի բնույ թը չի կա րող լի նել 

սահ մա նա փակ ված մի այն դա տա վա րա կան ի րա վուն քի կամ մի այն նյու թա կան ի րա վուն-

քի նոր մե  րի կի րառ ման շրջա նա կով: Բո ղո քի ցան կա ցած հիմ քի և դ րա նում նե րառ ված 

ցան կա ցած փաս տար կի վե րա բեր յալ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րը կա րող են պայ-

մա նա վո րել գոր ծի նոր քննու թյան սահ ման նե րը: Հետ ևա բար, ե թե վե րա դաս դա տա կան 

ատ յա նում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր յալ դա տա րա նը ե կել է ո րո շա կի հետ ևու թյան 

և դ րա նով պայ մա նա վո րել գոր ծի նոր քննու թյան ծա վա լը, ա պա ստո րա դաս դա տա կան 



601

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ատ յա նում գոր ծի նոր քննու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի նույն ծա վա լի շրջա նակ նե րում 

(նույն սահ ման նե րում) (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մու տ նե րի 

կո մի  տեի Ե ղեգ նա ձո րի տա րած քա յին հար կա յին տես չու  թյու նն ընդ դեմ ան հատ ձեռ նար-

կա տեր Ար թու ր Հով սեփ յա նի թիվ ՎԴ3/0011/05/10 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա-

րա նի 04.07.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և գոր ծը ստո րա դաս դա տա րան նոր 

քննու թյան ու ղար կե լու, ինչ պես նաև ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր քննու թյան 

ծա վալ սահ մա նե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի լիա զո րու թյու նը բխում է Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ ամ րագր ված ոչ լրիվ 

վե րաքն նու թյան հա յե ցա կար գի բո վան դա կու թյու նից. այն նպա տակ ու նի լրաց նե լու վե-

րաքն նու թյան փու լում գործն ամ բողջ ծա վա լով քննե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի ի րա վա զո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը, կան խե լու վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա-

րա նի կող մի ց որ պես ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան հան դես գա լու հնա րա վո րու թյու նը, 

ա պա հո վե լու դա տա կան ատ յան նե րի մի ջև գոր ծա ռու թա յին կա պե րի տրա մա բա նա կան 

բնույ թը, ե րաշ խա վո րե լու դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բե կա նե լու և 

գոր ծը նոր քննու թյան ու ղար կե լու, ինչ պես նաև ստո րա դաս դա տա րա նում գոր ծի նոր 

քննու թյան ծա վալ սահ մա նե լու վե րա բեր յալ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու-

մը պետք է հստակ եզ րա հան գումն  եր բո վան դա կի գոր ծի նա խորդ քննու թյան ըն թաց քում 

թույլ տրված նյու թա կան և (կամ) դա տա վա րա կան նոր մե  րի խախ տումն  ե րի և դ րանց վե-

րաց մանն ուղղ ված դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում, գոր-

ծի նոր քննու թյան արդ յուն քում կա յաց ված վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տը 

վե րաքն նու թյան կար գով վե րա նա յե լու ըն թաց քում վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

նախ և  ա ռաջ պետք է ստու գի, թե վար չա կան դա տա րա նը գոր ծի նոր քննու թյունն արդ յո՞ք 

ի րա կա նաց րել է վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մի ց սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ-

նե րում, թե` ոչ: 

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է վե րաց նել Տես չու-

թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ ման ակ տի 4-րդ կե տը: Վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տի 4-րդ կե տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա ռա ջադր վել են ԱԱՀ-ի գծով լրա ցու-

ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ` ըն դա մե  նը 7.513.150 ՀՀ դրա մի  չա փով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 05.11.2012 թվա կա նի վճռով մե ր ժել է Ըն կե րու թյան հայ ցը, 

իսկ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կա նել է ՀՀ 

վար չա կան դա տա րա նի նշված վճի ռը և գործն ու ղար կել նոր քննու թյան` սահ մա նե լով 

նոր քննու թյան ծա վալ: ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 02.04.2013 թվա կա-

նի ո րոշ ման մե ջ, մաս նա վո րա պես, ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը սույն 

գոր ծով պատ շաճ քննու թյուն չի ի րա կա նաց րել, իր դա տա կան ակ տում որ ևէ հիմն  ա վոր 

գնա հա տա կա նի չի ար ժա նաց րել Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ-

ման ակ տի 4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման փաս տի վի ճարկ մա նը վե րա բե րող 

Ըն կե րու թյան փաս տարկ նե րը և  որ ևէ կերպ չի գնա հա տել ի հիմն  ա վո րումն  դրանց ներ-

կա յաց ված վար չա կան գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը` Ըն կե րու թյան հաշ վա պա հա կան 

հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը: Ըստ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի` ՀՀ վար չա կան 

դա տա րա նը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված դրույթ նե րին 

հա մա պա տաս խան կող մե  րի մի ջև կա տա րե լով գոր ծի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա-

կու թյուն ու նե ցող փաս տի ա պա ցուց ման բե ռի բաշ խում, չի պար զել Տես չու թյան 27.09.2011 

թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ ման ակ տի 4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման (այդ 

թվում նաև` ար ձա նագր ված ԱԱՀ-ի չա փի վե րա բեր յալ) առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու-

թյան փաս տը: Միա ժա մա նակ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով 

գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի ծա վալն ու բնույ թը, գտել է, որ գոր ծի նոր քննու թյան ըն-

թաց քում գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու և վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 
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4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը 

պար զե լու նպա տա կով պետք է քննարկ վի հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա-

կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցը:

Դա տա րա նի 20.06.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ հա րուց վել է սույն վար չա կան գոր ծի 

նոր քննու թյան վա րույթ, իսկ գոր ծի նոր քննու թյան արդ յուն քում 25.04.2014 թվա կա նին 

կա յաց ված վճռով Ըն կե րու թյան հայ ցը բա վա րար վել է` Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի 

թիվ 1013952 ստուգ ման ակ տի 4-րդ կե տը ճա նաչ վել է ան վա վեր: Դա տա րանն իր վճռում 

նշել է, որ «(...) դու րս չգա լով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց սահ ման ված 

գոր ծի նոր քննու  թյան ծա վա լից` անհ րա ժեշտ է պար զել այն հան գա ման քը, թե արդ յոք 

սու յն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ վող ակ տի 4-րդ կե տով կա տար ված հղու մն  ե րը, ար ձա-

նագր ված խախ տու մն  ե րը, խախտ ման ժա մա նա կը և  ի րա վա կան նոր մե  րը, ո րոնց պա-

հանջ նե րը չեն պահ պան վել, հա մա պա տաս խա նու մ են սու յն վար չա կան գոր ծով առ կա 

փաս տա կան հան գա մանք նե րին, թե` ոչ (...)»: Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար-

չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված գոր ծի նոր 

քննու թյան սահ ման նե րը, նախ և  ա ռաջ ար ձա նագ րել է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ-

տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա սով ա պա ցուց ման բե ռը կրում է 

Կո մի  տեն: Այ նու հետև, ու սումն  ա սի րե լով գոր ծում առ կա ա պա ցույց ներն ու վի ճարկ վող 

վար չա կան ակ տի 4-րդ կե տի վե րա բեր յալ Կո մի  տեի դիր քո րո շումն  ե րը, Դա տա րա նը 

հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում նշված գու մար նե րի 

հաշ վար կը չի հա մա պա տաս խա նում սույն վար չա կան գոր ծով Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ-

կա յաց ված հաշ վա պա հա կան փաս տաթղ թե րին և հաշ վարկ նե րին` ընդգ ծե լով, որ «(...) 

Կո մի  տեի կող մի ց որ ևէ կերպ չմաս նա վո րեց վեց, թե որ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման 

փաս տաթղ թե րի մա սին է խոս քը: (...) [ Կո մի  տեի] կող մի ց չվկա յա կոչ վեց որ ևէ հաշ վա պա-

հա կան փաս տա թու ղթ` կապ ված կա տար ված հաշ վարկ նե րի հետ, ո րով կհիմն  ա վոր վեին 

ա ռա ջադր ված գու  մար նե րը` նշե լով մի այն Ըն կե րու  թյան գլխա վոր հաշ վա պահ Ար մե ն Մու -

րադ յա նի 17.05.2011 թվա կա նի հայ տա րա րու  թյու  նը (...)»: Հե տա զո տե լով այդ հայ տա րա-

րու թյու նը` Դա տա րա նը գտել է, որ դրա նում նշված հաշ վարկ նե րի և վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տում նշված հաշ վարկ նե րի մի ջև ևս  առ կա են հա կա սու թյուն ներ, ո րոնք Կո մի  տեի 

կող մի ց չեն պար զա բան վել: Բա ցի այդ, Դա տա րա նի գնա հատ մամբ` Ըն կե րու թյան գլխա-

վոր հաշ վա պահ Ար մե ն Մու րադ յա նի 17.05.2011 թվա կա նի հայ տա րա րու թյունն ինք նին չի 

կա րող հիմք հան դի սա նալ Ըն կե րու թյան նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե-

լու հա մար, և  այն պետք է հա մադ րել սույն վար չա կան գոր ծում առ կա մյուս ա պա ցույց-

նե րի հետ:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը` Դա տա րանն իր 25.04.2014 

թվա կա նի վճռում հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծի նոր քննու թյամբ չի հիմ-

նա վոր վել Ըն կե րու թյան կող մի ց «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա-

ծի խախտ ման փաս տը, հետ ևա բար Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ստուգ-

ման ակ տի 4-րդ կե տը « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» 

ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի մաս տով ոչ ի րա վա չափ է և  են թա կա է ան վա վեր 

ճա նաչ ման:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 05.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 25.04.2014 

թվա կա նի վճի ռը բե կան վել է, և գործն ու ղարկ վել է նոր քննու թյան: Վե րաքն նիչ դա-

տա րանն իր ո րոշ ման հիմ քում դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ Դա տա րա նը, հա-

րու ցե լով գոր ծի նոր քննու թյան վա րույթ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով 

ի րեն վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում չի ի րա կա նաց րել սահ ման ված 

ծա վա լով գոր ծի լիար ժեք նոր քննու թյուն: Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա-

րա նը սույն վար չա կան գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ, 25-րդ, 27-րդ և 124-րդ հոդ ված նե րը` բա վա րար վե լով 

մի այն այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ սույն վար չա կան գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րով 

չի հիմն  ա վոր վում Ըն կե րու թյան կող մի ց «Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

23-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը խախ տե լու փաս տը: Մինչ դեռ ըստ Վե րաքն նիչ դա տա րա-
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նի` «(...) տվյ ալ դեպ քու մ սահ ման ված ծա վա լով գոր ծի նոր քննու  թյու ն ի րա կա նաց նե լիս 

Դա տա րա նը պետք է ման րա մասն վեր լու  ծու  թյան են թար կեր գոր ծու մ առ կա Ըն կե րու  թյան 

հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը (...) ու  դրանք (...) հա մադ րե լով գոր ծու մ 

առ կա մյու ս ա պա ցու յց նե րի հետ` (...) եզ րա կա ցու  թյու ն ա ներ գոր ծի ճիշտ լու ծ ման հա մար 

նշա նա կու  թյու ն ու  նե ցող փաս տե րի (...) առ կա յու  թյան կամ բա ցա կա յու  թյան մա սին, ին չը 

(...) Դա տա րա նի կող մի ց չի կա տար վել (...)»: Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը փաս-

տել է, որ «ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի` սույն գոր ծով կա յաց րած ո րոշ մամբ 

նշված` «հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցի 

քննար կու մը» Դա տա րա նի կող մի ց չպետք է մե կ նա բան վեր որ պես դա տա վա րու թյան 

մաս նա կից նե րի հետ այդ հար ցի քննարկ ման անհ րա ժեշ տու թյուն և  եզ րա փակ վեր այդ 

քննարկ մամբ, այլ այդ հար ցի քննարկ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը Դա տա րա նի մոտ պետք 

է ա ռա ջա նար գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի` Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված, ըստ 

վեր ջի նիս պնդման, վի ճե լի հար ցին վե րա բե րող հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս-

տաթղ թե րի հե տա զոտ ման արդ յուն քում` դրանց վեր լու ծու թյան նպա տա կով Դա տա րա նի 

մոտ հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցեր ծա գե լու դեպ քում, ո րոնց պար զա բան-

ման հա մար էլ Դա տա րա նը պետք է գար իր նա խա ձեռ նու թյամբ հա մա պա տաս խան փոր-

ձաքն նու թյու նը նշա նա կե լու եզ րա հանգ մա նը, մի նչ դեռ տվյ ալ դեպ քում, գոր ծում առ կա` 

վե րը նշված ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման` դրան ցից յու րա քանչ յու րի մա սով վեր լու ծու-

թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, վճռում բա ցա կա յում է նաև Դա տա րա նի այն եզ-

րա հան գու մը, որ այդ նպա տա կով չեն ծա գել այն պի սի հար ցեր, ո րոնց պար զա բան ման 

հա մար պա հանջ վում են հա տուկ գի տե լիք ներ»:  Ըստ այդմ` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել 

է, որ «(...) Դա տա րա նը հե տա մու տ չի ե ղել սահ ման ված ծա վա լով գոր ծի նոր քննու  թյան 

լիար ժեք ի րա կա նաց մա նը, (...) չի գնա հա տել գոր ծու մ առ կա ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ մատ նանշ ված ա պա ցու յց նե րը, ըստ հա-

մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րի որ ևէ վեր լու  ծու  թյան չի են թար կել դրան ցու մ 

պա րու  նակ վող տե ղե կու  թյու ն նե րը, ո րի հետ ևան քով նոր մի այն հնա րա վոր կլի ներ հաս-

տատ ված հա մա րել կամ հեր քել վի ճարկ վող ակ տի 4-րդ (...) կե տով ար ձա նագր ված (...) 

«Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը խախ տե լու  

կամ նման խախ տու մ թու յլ չտա լու  փաս տը (...)»:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա-

ծու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա-

բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան 

վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ բե կա նե լով ՀՀ վար չա կան դա-

տա րա նի 05.11.2012 թվա կա նի վճի ռը և գործն ու ղար կե լով նոր քննու թյան, սահ մա նել է 

գոր ծի նոր քննու թյան ծա վալ, ո րը հան գում է հետև յա լին. ըստ ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ ման` գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում ստո րա-

դաս դա տա րա նը պետք է պար զեր Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ-

տի 4-րդ կե տում ար ձա նագր ված խախտ ման առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան հար ցը: 

Սույն գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող այդ հար ցը 

պար զե լու նպա տա կով ստո րա դաս դա տա րա նը պար տա վոր էր` 

ա) գնա հա տել սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 4-րդ կե տում ար ձա-

նագր ված խախտ ման փաս տի վի ճարկ մա նը վե րա բե րող Ըն կե րու թյան փաս տարկ նե րը և  

ի հիմն  ա վո րումն  դրանց ներ կա յաց ված վար չա կան գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը` Ըն կե-

րու թյան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը.

բ) քննար կել հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան 

հար ցը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Դա տա րա նը սույն վար չա կան գոր ծի նոր 

քննու թյան ըն թաց քում պատ շաճ կեր պով հետ ևել է ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ ման պա հանջ նե րին և գոր ծի նոր քննու թյունն ի րա կա նաց րել 
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է այդ ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ նե րում (սահ ման նե րում) հետև յալ պատ-

ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը դա տա րա նը պար զում է ի պաշ տո նե («ex offi  cio»):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-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 փաuտի հաuտատ ված լի նե լու հար ցը` բազ մա կող մա նի, լրիվ և oբյեկ տիվ հե տա-

զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

ե թե բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո գոր ծի ել քը պայ մա նա վո րող որ ևէ փաստ 

մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցաuա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ փաuտի 

ա պա ցուց ման բե ռը կրող կող մը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն` վի-

ճարկ ման հայ ցով ա պա ցուց ման բե ռը կրում է վար չա կան մար մի  նը, որն ըն դու նել է մի -

ջամ տող վար չա կան ակ տը` դրա հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա սով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` 

վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյու նը ո րոշ վում է այդ ակ տի ըն դուն մանն 

ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի շրջա նա կում (...):

Վե րոգր յալ նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 

ի րա վա չա փու թյան հար ցը պար զե լու հա մար դա տա րա նը պար տա վոր է ան մի  ջա կա նո-

րեն գնա հա տել այդ ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված և 

գոր ծում ե ղած ա պա ցույց նե րը, ա պա դրանց բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա-

զոտ ման վրա հիմն  ված ներ քին հա մոզ մամբ լու ծել վի ճարկ ման հայ ցը լրիվ կամ մաս նա-

կի բա վա րա րե լու կամ այն մե ր ժե լու հար ցե րը: Ընդ ո րում, վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի 

ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց ման բե ռը 

կրում է այդ ակտն ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը: Հետ ևա բար, ե թե վի ճարկ վող վար չա-

կան ակ տի ըն դուն մանն ուղղ ված վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված և գոր ծում ե ղած 

բո լոր ա պա ցույց նե րը հե տա զո տե լուց հե տո վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու-

թյու նը մն ում է չա պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցաuա կան հետ ևանք նե րը կրում է այդ ակտն 

ըն դու նած վար չա կան մար մի  նը:

Վե ճի լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը մատ նան շե լու և 

դ րանց վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու, անհ րա ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձևա-

վո րե լու նպա տա կով ող ջա մի տ մի  ջոց ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր յալ դա տա վա րա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման դա տա րա նի ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ված է բազ-

մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զոտ ման վրա հիմն  ված պատ ճա ռա բան ված ներ քին 

հա մոզ ման հան գե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյամբ և պետք է բխի ար դա րու թյան բո-

լոր պա հանջ նե րի պահ պան ման սահ մա նադ րա կան հիմն  ադ րույ թից: ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագր ված փաս տա կան հան գա մանք ներն ի պաշ տո նե 

պար զե լու (ex offi  cio) սկզբուն քը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես գոր ծի փաս տա կան հան գա-

մանք ներն ի պաշ տո նե պար զե լուն, այլ խոս քով, կոնկ րետ գոր ծի լուծ ման հա մար անհ րա-

ժեշտ ի րա վա բա նա կան փաս տե րի վե րա բեր յալ հնա րա վոր և հա սա նե լի տե ղե կու թյուն-

ներ ձեռք բե րե լուն (տե՛ս, ՀՀ ա ռող ջա պա հու  թյան նա խա րա րու  թյու նն ընդ դեմ « Ռե վեր դի» 

ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/3271/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 18.07.2014 թվա-

կա նի ո րո շու  մը):

Տվյ  ալ դեպ քում Դա տա րա նը սույն վար չա կան գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում ՀՀ 

վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ ա ռաջ քաշ ված` սույն 

գոր ծի քննու թյան և լուծ ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցե րը պար զա-

բա նե լու նպա տա կով նախ և  ա ռաջ հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն վար չա կան 

գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տե րի մա-

սով ա պա ցուց ման բե ռը կրում է Կո մի  տեն, որն էլ պար տա վոր է ա պա ցու ցել Տես չու թյան 

27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան 

հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը: Մինչ դեռ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Կո մի  տեն 
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չի ներ կա յաց րել բա վա րար ա պա ցույց ներ` ի հիմն  ա վո րումն  իր կող մի ց ըն դուն ված վար-

չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան: Այ սինքն` Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն եզ րա հան գել է, 

որ սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Կո մի  տեն չի ա պա ցու ցել Տես չու թյան 27.09.2011 

թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տի հա մար հիմք ծա ռա յած փաս տա կան հան գա-

մանք նե րի առ կա յու թյու նը, մաս նա վո րա պես` նշված վար չա կան ակ տի վի ճարկ վող կե-

տով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ ա ռա ջադր ված լրա ցու ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյան 

օ րի նա կա նու թյու նը և հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը: Այ նու հետև Դա տա րա նը, բազ մա կող մա նի, 

լրիվ և  օբ յեկ տիվ հե տա զո տե լով սույն գոր ծում առ կա` Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց-

ված գրա վոր ա պա ցույց նե րը` հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը, եզ րա-

հան գել է, որ Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տում նշված 

գու մար նե րի հաշ վար կը չի հա մա պա տաս խա նում այդ գրա վոր ա պա ցույց նե րում առ կա 

հաշ վարկ նե րին, ին չի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը պետք է կրի Կո մի  տեն:

Ինչ վե րա բե րում է սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում հա մա պա տաս խան փոր-

ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցին, ա պա Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նի գնա հատ մամբ Դա տա րա նը, պահ պա նե լով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

02.04.2013 ո րոշ մամբ սահ ման ված գոր ծի նոր քննու թյան ծա վա լը, պատ շաճ կեր պով 

հե տա մուտ է ե ղել նաև այդ հար ցի քննարկ մա նը: Այս պես, սույն գոր ծի փաս տե րի հա-

մա ձայն` Դա տա րա նը 17.02.2014 թվա կա նի դա տա կան նիս տում կող մե  րի հետ քննար կել 

է փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցը, և Ըն կե րու թյան ու Կո մի -

տեի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայտ նել են Դա տա րա նին, որ այդ պի սի անհ րա ժեշ տու թյուն չեն 

տես նում: Փաս տո րեն, Դա տա րա նը սույն գոր ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում կող մե  րի հետ 

քննար կել է հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու հար ցը և լ սե լով կող մե  րի 

կար ծիք նե րը` եզ րա հան գել է, որ սույն գոր ծով փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա-

ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: Վճ ռա բեկ դա տա րանն ան հիմն  է հա մա րում Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  առ այն, որ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու-

թյան հար ցի քննար կու մը Դա տա րա նի կող մի ց չպետք է մե կ նա բան վեր որ պես դա տա-

վա րու թյան մաս նա կից նե րի հետ այդ հար ցի քննարկ ման անհ րա ժեշ տու թյուն, այլ այդ 

հար ցի քննարկ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է ա ռա ջա նար գոր ծում առ կա ա պա ցույց-

նե րի, Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ կա յաց ված վի ճե լի հար ցին վե րա բե րող հաշ վա պա հա կան 

հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զոտ ման արդ յուն քում` դրանց վեր լու ծու թյան նպա-

տա կով Դա տա րա նի մոտ հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջող հար ցեր ծա գե լու դեպ քում: 

Այս ա ռու մով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծում առ կա և Ըն կե րու թյան 

կող մի ց ներ կա յաց ված հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րի հե տա զո տու թյան և դ րանց վեր լու-

ծու թյան արդ յուն քում եզ րա հան գում կա տա րե լու հա մար ինք նին հա տուկ գի տե լիք ներ 

չեն պա հանջ վում, իսկ վար չա կան մարմն  ի կող մի ց վար չա կան վա րույ թում ձեռք բեր ված 

ա պա ցույց նե րը սույն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ներ կա յաց ված չլի նե լու պայ ման նե-

րում բա ցա կա յում է սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րի և վար չա կան վա րույ թում ձեռք 

բեր ված ա պա ցույց նե րի մի ջև որ ևէ հա մե  մա տա կան վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու 

հնա րա վո րու թյու նը, ին չը կա րող էր հա տուկ գի տե լիք ներ պա հան ջել:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ Դա տա րա նը, սույն գոր-

ծի նոր քննու թյան ըն թաց քում կող մե  րի հետ քննար կե լով հա մա պա տաս խան փոր ձաքն-

նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա ժեշ տու թյան հար ցը և հաշ վի առ նե լով այդ հար ցի շուրջ 

կող մե  րի ար տա հայ տած կար ծիք նե րը, ինչ պես նաև բազ մա կող մա նի, լրիվ և  օբ յեկ տիվ 

հե տա զո տե լով սույն գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե րը, ի րա վա ցիո րեն հան գել է այն եզ րա-

կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լու անհ րա-

ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Դա տա րա նը ոչ մի այն 

սույն գոր ծի նոր քննու թյունն ի րա կա նաց րել է ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

02.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ նե րում, այլ նաև սույն 

գոր ծի նոր քննու թյան արդ յուն քում ի րա վա ցիո րեն հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 

Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տը` 4-րդ կե տի մա սով, ոչ ի րա վա չափ 
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վար չա կան ակտ է և մա սամբ են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման, քա նի որ սույն գոր ծի 

նոր քննու թյամբ չի հիմն  ա վոր վել Ըն կե րու թյան կող մի ց «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ 

օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի խախտ ման փաս տը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի` վե րը նշված եզ րա հանգ ման հա մար հիմք է հան դի սա նում 

հետև յա լը.

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց ման 

մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` ստու գումն  ե րի հետ կապ ված 

վա րույ թի նկատ մամբ կի րառ վում են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա-

րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի դրույթ նե րը, ե թե այլ բան նա խա-

տես ված չէ նույն օ րեն քով:

« Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի «ա» կե տի հա մա ձայն` վար չա կան ակտն իր բո վան դա կու թյամբ 

պետք է հա մա պա տաս խա նի դրա ըն դուն ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված պա հանջ նե-

րին, նշում պա րու նա կի այն բո լոր էա կան փաս տա կան և  ի րա վա բա նա կան հան գա մանք-

նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք վար չա կան մարմն  ին հիմք են տվել ըն դու նե լու հա մա պա տաս-

խան ո րո շում:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ ստուգ-

ման ակ տը` որ պես վար չա կան ակտ, պետք է նշում պա րու նա կի այն բո լոր էա կան փաս-

տա կան և  ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ, ո րոնք հա մա պա տաս խան 

վար չա կան մարմն  ին հիմք են տվել ըն դու նե լու այդ ստուգ ման ակ տը: Մինչ դեռ, տվյ ալ 

դեպ քում, Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե տը չի պա րու նա-

կում նշում այն բո լոր էա կան փաս տա կան և  ի րա վա բա նա կան հան գա մանք նե րի վե րա-

բեր յալ, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել ԱԱՀ-ի գծով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լրա ցու ցիչ 

հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հա մար: Մաս նա վո րա պես` սույն գոր-

ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տում բա ցա կա յում են ստուգ մամբ ար ձա նագր ված` Ըն-

կե րու թյան կող մի ց «Ա վե լաց ված ար ժե քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի խախտ ման 

փաս տը հաս տա տող հա մա պա տաս խան հիմն  ա վո րումն  ե րը. այդ ակ տից պարզ չէ, թե ինչ 

փաս տա կան հան գա մանք նե րի վրա է հիմն  վել Տես չու թյու նը թիվ 1013952 ակ տի 4-րդ կե-

տով ԱԱՀ-ի գծով Ըն կե րու թյան նկատ մամբ լրա ցու ցիչ հար կա յին պար տա վո րու թյուն ներ 

ա ռա ջադ րե լու հա մար: Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ 

սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը մաս նա կիո րեն` 4-րդ կե տի մա սով, ըն դուն-

վել է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 55-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի խախտ մամբ և  այդ հիմ քով են թա կա է ան վա վեր ճա նաչ ման:

Այս պի սով, վե րոգր յալ փաս տա կան հան գա մանք նե րի հա մադր ված վեր լու ծու-

թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րանն 

իր 05.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ան հիմն  կեր պով է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ 

Դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 02.04.2013 ո րոշ մամբ սահ ման ված 

սույն գոր ծի նոր քննու թյան ծա վա լին հա մա պա տաս խան չի ի րա կա նաց րել սույն գոր ծի 

լիար ժեք նոր քննու թյուն: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ 

դա տա րանն իր 05.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հաշ վի չի ա ռել, որ տվյ ալ պա րա գա յում 

Դա տա րա նի 25.04.2014 թվա կա նի վճի ռը բե կա նե լու և սույն գոր ծը կրկին նոր քննու թյան 

ու ղար կե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է: Դա տա րա նը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 02.04.2013 ո րոշ մամբ սահ ման ված ծա վա լի շրջա նակ նե րում պատ շաճ կեր-

պով կա տա րել է սույն գոր ծի նոր քննու թյուն և  ի րա վա ցիո րեն հան գել է այն եզ րա կա ցու-

թյան, որ սույն գոր ծով վի ճարկ վող վար չա կան ակ տը` Տես չու թյան 27.09.2011 թվա կա նի 

թիվ 1013952 ակ տը մաս նա կիո րեն` 4-րդ կե տի մա սով, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և 

վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով ոչ ի րա վա չափ 

վար չա կան ակտ է, և պետք է ճա նաչ վի ան վա վեր: 

Նշ ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով հերք վու մ են վճռա բեկ բո ղո քի պա տաս խա նու մ 

բեր ված փաս տարկ նե րը:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա-

մա րում 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը բե կա նե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ սույն գոր ծով անհ րա ժեշտ է կի րա ռել ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված` ստո րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լու Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նի լիա զո րու թյու նը հետև յալ հիմն  ա վոր մամբ.

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա-

քանչ յուր ոք ու նի ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի քննու թյան ի րա վունք: Սույն գոր ծով 

վե ճի լու ծումն  էա կան նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար: Վճ-

ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծը ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լը հան դի սա նում է 

Կոն վեն ցիա յի նույն հոդ վա ծով ամ րագր ված ան ձի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի 

տարր, հետ ևա բար գոր ծի ան հար կի ձգձգումն  ե րը վտանգ են պա րու նա կում նշված ի րա-

վուն քի խախտ ման տե սանկյ  ու նից: Տվյ  ալ դեպ քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լը բխում է ար դա րա դա տու-

թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հե րից, քա նի որ սույն գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար նոր հան գա մանք հաս տա տե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Դա տա կան ակ տին օ րի նա կան ուժ տա լիս Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հիմք է ըն դու նում 

սույն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև գոր ծի նոր քննու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը 

դա տա կան ծախ սե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 56-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա կան ծախuե րը կազմ ված են պե տա կան տուր քից և գոր ծի քննու թյան հետ կապ ված 

այլ ծախuե րից:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

կող մը, ո րի դեմ կա յաց վել է վճիռ, կամ ո րի բո ղո քը մե րժ վել է, կրում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան դա տա կան դե պար տա մե ն տի` վկա նե րին և փոր ձա գետ նե րին վճա-

րած գու մար նե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև մյուս կող մի  կրած դա-

տա կան ծախ սե րի հա տուց ման պար տա կա նու թյունն այն ծա վա լով, ինչ ծա վա լով դրանք 

անհ րա ժեշտ են ե ղել դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կա-

նաց ման հա մար: Դա տա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջո ցի հետ կապ ված ծախ սե րը, որ 

իր նպա տա կին չի ծա ռա յել, դրվում են այդ մի  ջոցն օգ տա գոր ծած կող մի  վրա, ան գամ ե թե 

վճի ռը կա յաց վել է այդ կող մի  օգ տին:

Ն կա տի ու նե նա լով, որ սույն գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և 

վար չա կան պա լա տի 18.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ վել է վճռա բեկ բո ղո քի հա-

մար սահ ման ված պե տա կան տուր քի վճա րու մը, իսկ վճռա բեկ բո ղո քը են թա կա է բա վա-

րար ման, ուս տի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա-

ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա կան 

տուր քի գու մա րը` 20.000 ՀՀ դրա մը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 60-րդ 

հոդ վա ծի հիմ քով են թա կա է բռնա գանձ ման Նա խա րա րու թյու նից:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

169-171-րդ հոդ ված նե րով, 172-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

 1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Բե կա նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

05.11.2014 թվա կա նի ո րո շու մը և  օ րի նա կան ուժ տալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 25.04.2014 

թվա կա նի վճռին: 

2. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյու նից ՀՀ պե տա կան բյու ջե բռնա գան ձել 20.000 ՀՀ 

դրամ` որ պես վճռա բեկ բո ղո քի հա մար սահ ման ված և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա-

քա ցիա կան և վար չա կ ան պա լա տի 18.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ հե տաձգ ված պե տա-

կան տուր քի գու մար:

3. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, վերջ նա կան է և 

բո ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ
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ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/1109/02/13 

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵԱՆԴ/1109/02/13   

 Նա խա գա հող դա տա վոր` Տ.  Նա զար յան

  

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և  վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

նա խա գա հու  թյամբ 

մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ 

 

  

  

  

    

   

Ե. ԽՈԻՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 21-ին,

քննար կե լով ըստ հայ ցի Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի ընդ դեմ Է մի ն  Գե ղամ յա նի և Ստ յո պա 

 Մա նուկյ  ա նի` ավ տո մե  քե նա յի ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը մաս նա կի ան վա վեր ճա նա-

չե լու, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լու և  գույ քը հրա պա րա կա յին սա կար կու թյուն-

նե րով վա ճա ռե լու, ստաց ված գու մարն ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի 

մի ջև նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ բաշ խե լու պա հանջ նե րի մա սին, քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ 

բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի ներ կա յա ցու ցիչ  Դիա նա 

Գ րի գոր յա նի վճռա 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 նուշ  Մա րալյ  ա նը պա հան ջել է մաս նա կի` 1/2 մա սով, ան վա վեր 

ճա նա չել Է մի ն  Գե ղամ յա նի և Ստ յո պա  Մա նուկյ  ա նի մի ջև 29.04.2013 թվա կա նին կնքված 

<<INFINITI QX4 3.3>> մակ նի շի 16 UL 920 պետ հա մա րա նի շի ավ տո մե  քե նա յի (այ սու հետ` 

Ավ տո մե  քե նա) ա ռու վա ճառ քի պայ մա նա գի րը և  կի րա ռել ան վա վե րու թյան հետ ևանք ներ` 

Ավ տո մե  քե նա յի 1/2 մա սի նկատ մամբ ճա նա չել Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի սե փա կա նու թյան ի րա-

վուն քը և հ րա պա րա կա յին սա կար կու թյուն նե րով վա ճա ռել այն` ստաց ված գու մա րը հե-
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տա գա յում բաշ խե լով ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև` նրանց բա ժին-

նե րին հա մա չափ:

Եր ևա նի Ա վան և  Նոր  Նորք վար չա կան շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի (դա տա վոր` Ա.  Դավթ յան) (այ սու հետ`  Դա տա րան) 12.02.2015 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու վե րա բեր յալ Ստ յո պա  Մա նուկյ  ա նի և Է մի ն  Գե ղամ յա նի 

մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րար վել է և  դա տա վոր Ա.  Դավթ յա նի կող մի ց հայտն վել է ինք նա-

բա ցարկ:

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ`  Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

03.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ  Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ա նուշ 

 Մա րալյ  ա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և  պա հան ջը 

 Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ  Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ 

 հոդ ված նե րը, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծը և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-

րու  թյան օ րենսգր քի 140 1-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տը:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1401-րդ  հոդ վա ծը հստակ սահ մա նել է, որ բո ղո քարկ ման 

են թա կա են այն մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը, ո րոնց բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն 

նա խա տես ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով: 

Տվյ  ալ դեպ քում ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սով սահ ման վում է, որ 

դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման: Ա վե լին, ՀՀ սահ-

մա նադ րա կան դա տա րա նը, իր 28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ մամբ անդ րա-

դառ նա լով ինք նա բա ցար կի ո րո շումն  ե րի բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան 

խնդրին, նույն պես ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի հիմ քե-

րով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել  Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ 

ըն դու նե լը 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 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան 

նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում դա տա վո րի  ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու մա սին ո րոշ ման` վե րաքն նու թյան կար-

գով բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա-

հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ 

գոր ծե րով մի աս նա կան և  կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

 Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք բո ղո քարկ ման ի րա վու ն քը դա տա կան պաշտ պա նու  թյան ի րա վու ն քի բա-

ղադ րիչ նե րից մե կն է,

2. արդ յո՞ք դա տա վո րի  ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րո շու  մը են թա կա է բո-

ղո քարկ ման:

ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
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իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ`  Կոն վեն ցիա) 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

 պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի 

առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող-

մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1401-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե-

րը կա րող են բո ղո քարկ վել մի այն վե րաքն նու թյան կար գով: Ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան 

դա տա րա նի բո ղոքն ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն-

նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մի այն նույն օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված 

դեպ քե րում:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա   ձայն`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան դա տա րան նե րում քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծե  րով դա տա վա րու թյան կար գը սահ ման վում է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան 

 Սահ   մա  նա դ րու թյամբ, նույն օ րենսգր քով,  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան դա տա կան 

օ րենս գր քով և դ րանց հա մա պա տաս խան ըն դուն ված այլ օ րենք նե րով:

 ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի հիմ քե րը սահ ման վում են ՀՀ դա տա կան 

օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 22-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` նույն օ րենսգր քի 21-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված հիմ քե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում դա տա վո րը պար տա վոր է ինք նա բա ցարկ հայտ նել: Ինք նա բա ցար կը պետք 

է լի նի պատ ճա ռա բան ված:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 23-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` ինք-

նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյուն հայտ նե լու դեպ քում գոր ծի քննու թյունն ընդ հատ վում է 

մի նչև այդ հար ցի լու ծու մը:  Նիս տը կա րող է ընդ հատ վել ոչ ա վե լի, քան ե րեք օ րով։  Նույն 

հիմ քով հայտն ված ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյու նը չի քննարկ վում:  Հայտն ված ինք նա-

բա ցար կի մի ջ նոր դու թյան քննու թյան արդ յունք նե րով դա տա վո րը կամ ինք նա բա ցարկ է 

հայտ նում, կամ կա յաց նում է ո րո շում մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու մա սին:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 24-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն` 

դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի դեպ քում դա տա կան նիս տը հայ տա րար վում է փակ ված։ 

 Դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի դեպ քում դա տա վո րը փո խա րին վում է նույն դա տա րա նի 

մե կ այլ դա տա վո րով: Ինք նա բա ցար կի արդ յուն քում փո խա րին ված դա տա վո րը կամ նո-

րաց ված դա տա կան կազ մը գոր ծի քննու թյունն ի րա կա նաց նում է սկզբից:

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի հա մա ձայն` ինք նա բա ցար կի 

մա սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի հա մա ձայն` 

օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն  Սահ մա նադ րու թյա նը և չ պետք է հա կա սեն 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րին:

 Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րաց ման ի րա վա կան խնդրին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա-

նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ ցը 

կամ դի մու մը դա տա րան ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով հիմ-
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նա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող հան-

դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի 

տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ խա նու-

թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից ան ձի 

պաշտ պան վե լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը 

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և  բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն նե րում 

ու նի սահ մա նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ:

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է 

պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ ի րա-

վա կի րառ գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և  պայ ման նե րը սահ-

մա նում է օ րենս դի րը: Օ րենս դիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 

ա զա տու թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րենս դիրն ի րա վա սու է սահ մա նել դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 

ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 

և  պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պետք է նպա տակ հե տապն դեն 

ա պա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ 

ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և  ան ձանց 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 27.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րոշ ման 

մե ջ ար տա հայ տել է ի րա վա կան դիր քո րո շում առ այն, որ ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ-

խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո-

ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի 

թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ-

տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի նպա տա կը ոչ մի այն ներ կա յաց ված պա հան ջի մե րժ-

ման կամ բա վա րար ման ի րա վա չա փու թյան ստու գումն  է, այլև այս ինս տի տուտն այն 

հիմն  ա կան և  էա կան ի րա վա կան ե րաշ խիքն է, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վում է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հիմն  ա կան բա ղադ րա տար րե-

րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի պահ պա նու-

մը։  Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հիշ յալ դա-

տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքն նու թյան ի րա վունք, ըստ 

էու թյան զրկվում է իր գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն արդ յու նա վե տո րեն 

ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման դեմ 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցից:

 Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե  րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգր յալ 

ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ եզ րա կաց րել 

է, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում են արդ յու նա վետ ի րա վա-

կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա տաքն նու թյան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, և ՀՀ 

 Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա-

կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի րը: ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման 

ի րա վունքն է:  Բո ղո քարկ ման ինս տի տու տը ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ-

նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա-

տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը (տե՛ս, ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր պե տա-

կան ե կա մու տ նե րի կո մի  տեի խո շոր հարկ վճա րող նե րի հար կա յին տես չու  թյու նն ընդ դեմ 

«Գ րեյթ  Վել լի» ՍՊԸ-ի թիվ ՎԴ/4267/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

18.03.2015 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ-
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մամբ ար ձա նագ րել է, որ քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-

վոր ման բնա գա վա ռում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ինս տի տու տը նա խա տես ված է ՀՀ 

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, ինչ պես նաև 24-րդ 

 հոդ ված նե րի դրույթ նե րով և, մի ա ժա մա նակ, այդ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում 

են ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծով, ո րով սահ ման ված են դա տա վո րի կող մի ց 

ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու հիմ քե րը և  կար գը: Այդ հոդ ված նե րի նոր մե  րի հա մա կարգ ված 

վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ.

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի հիմք կա րող են լի նել այն պի սի փաս տե րը և 

 հան գա մանք նե րը, ո րոնք ող ջա մի տ կաս կած կա րող են հա րու ցել տվյ ալ գոր ծով դա տա-

վո րի ան կողմն  ա կա լու թյան հար ցում (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա-

սի 1-ին պար բե րու թյուն),

- նման հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում դա տա վո րը պար տա վոր է ինք նա բա ցարկ 

հայտ նել,

- ի թիվս այ լոց, դա տա վո րի ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու կոնկ րետ հիմ քե րը հստա-

կեց ված են ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ 

 կե տե րում,

- ինք նա բա ցարկ հայտ նե լիս դա տա վո րը պար տա վոր է կող մե  րին բա ցա հայ տել ինք-

նա բա ցար կի հիմ քե րը, կա րող է կող մե  րին ա ռա ջար կել իր բա ցա կա յու թյամբ քննել ինք-

նա բա ցար կի ան տես ման հար ցը,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կը պետք է լի նի պատ ճա ռա բան ված,

- ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի հիմ քե րով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի 

մա սին ո րո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ 

 մաս):

 Միա ժա մա նակ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ «... քա ղա քա-

ցիա դա տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ինս տի տու տի 

ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում օ րենսդ րո րեն ամ րագր վել են հետև յալ մո տե-

ցումն  ե րը.

- ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ ո րո շու մը դի տարկ վում է որ պես գործն ըստ էու թյան 

չլու ծող, մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակտ,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը ոչ թե դա տա վո րի հա յե-

ցո ղա կան լիա զո րու թյունն է, այլ պար տա կա նու թյու նը,

- դա տա վո րի` իր ան մի  ջա կան պար տա կա նու թյան կա տա րու մի ց հնա րա վոր խու սա-

փե լը բա ցա ռե լու ի րա վա կան մի  ջոց է հան դի սա նում նրա կող մի ց կա յաց ված ինք նա բա-

ցար կի մա սին ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը,

- ինք նա բա ցար կի հան գա մանք նե րի օբ յեկ տիվ բա ցա հայտ ման և  դա տա րա նի ի րա-

վա զո րու թյան ե րաշ խա վոր ման կար ևոր նա խադր յալ է դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի վե-

րա բեր յալ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց կող մի ց մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու ինս տի-

տու տը,

- դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու մա սին ո րոշ-

ման ան մի  ջա կան դա տա կան բո ղո քարկ ման կարգ ու պայ ման ներ (ժամկ  ետ ներ) ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը չի նա խա տե սել` չբա ցա ռե լով նման բո ղո-

քի քննու թյու նը գոր ծով կա յաց րած դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում»:

 Միև նույն ժա մա նակ գնա հա տե լով վե րը նշված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րի ազ-

դե ցու թյունն ար դար և  ան կողմն  ա կալ դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի, ինչ պես նաև դրա 

արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի վրա` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն 

իր 28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է նաև այն ի րա վա-

կան դիր քո րո շու մը, ըստ ո րի` ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 23-

րդ  հոդ վա ծի 3-րդ  կե տը սահ մա նում է, որ ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյան քննու թյան 

արդ յունք նե րով դա տա վո րը կամ ինք նա բա ցարկ է հայտ նում, կամ կա յաց նում է ո րո շում 

մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու մա սին և ն կա տի ու նե նա լով, որ խոս քը վե րա բե րում է դա-

տա վո րի ինք նա բա ցար կին, ո րը նա պար տա վոր է ի րա կա նաց նել օբ յեկ տիվ հիմ քե րի առ-
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կա յու թյան դեպ քում, ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյան մե ր ժու մը չի կա րող բո ղո քարկ ման 

ա ռար կա չդառ նալ: Ա վե լին, մի  ջազ գա յին փոր ձի և  տար բեր երկր նե րի սահ մա նադ րա-

կան ար դա րա դա տու թյան պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ այս հար ցում գո-

յու թյուն ու նի հստակ դիր քո րո շում  ̀ինք նա բա ցար կի ո րո շու մը պար տա դիր են թա կա 

է բո ղո քարկ ման, սա կայն դրա կար գի և  ժամկ  ետ նե րի ո րո շումն  օ րենսդ րի հա-

յե ցո ղու թյան հարցն է:  Որ պես կա նոն, օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման պրակ տի կա յում 

գե րա պատ վու թյու նը տրվում է ոչ թե ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու մա սին 

ո րոշ ման ան մի  ջա կան բո ղո քարկ մա նը, ո րը լուրջ վտանգ կա րող է ներ կա յաց նել գոր ծը 

ող ջա մի տ ժամկ  ե տում քննե լու սկզբուն քի ի րաց ման հար ցում, այլ, այս պես կոչ ված, «հե-

տաձգ ված բո ղո քարկ մա նը»` գոր ծով կա յաց րած ո րոշ ման բո ղո քարկ ման շրջա նակ նե րում 

դրա քննու թյա նը, ո րը նույն պես ա պա հո վում է դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյան ե րաշ խա-

վոր ման հար ցում կող մե  րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը:

 Ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել 

է, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ 

կա յաց ված ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը և, մի ա ժա մա-

նակ, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քում դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի առ կա յու թյունն ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կա յում չեն կա րող մե կ նա բան-

վել այն պես, որ բա ցառ վի այդ պի սի ո րո շումն  ե րի վի ճարկ ման ի րա վուն քը`  ինք նա բա-

ցար կի դեպ քում` ան մի  ջա կա նո րեն, ինք նա բա ցար կի մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու 

դեպ քում` ըստ էու թյան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման շրջա-

նակ նե րում և  ար ձա նագ րել է, որ դա բխում է նաև « Քա ղա քա ցիա կան և տն տե սա կան 

գոր ծե րով բո ղո քարկ ման հա մա կար գե րի և  ըն թա ցա կար գե րի ու դրանց գոր ծառ նու թյան 

կա տա րե լա գործ ման մա սին» ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի  տեի թիվ R 95 (5) հանձ նա րա րա-

կա նի դրույթ նե րից (հոդ ված 3):

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա նադ-

րա կան և  մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

28.09.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը, ինչ պես նաև ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ-

ման, այդ թվում` ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ դա տա վո րի ինք-

նա բա ցար կի մա սին ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան անհ րա-

ժեշ տու թյու նը կոչ ված է ե րաշ խա վո րե լու ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի ի րա ցու մը 

բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա վա րու թյան կող մը ող ջա մի տ կաս կած ներ ու նի գոր ծը 

քննող դա տա վո րի կող մի ց իր ինք նա բա ցար կի հար ցի լուծ ման ի րա վա չա փու թյան հար-

ցում: Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի 

ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման գործն ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան 

ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա մար նա խա տես ված կա նոն նե րով:

Այս կա պակ ցու թյամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում նաև փաս տել, որ 

վե րը նշված մո տե ցումն  ակն հայ տո րեն բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին կե տից և 1401-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տի ի րա վա կան բո վան-

դա կու թյան վեր լու ծու թյու նից, հա մա ձայն ո րոնց` ՀՀ-ում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան կար գը սահ ման վում է թե՛ նույն օ րենսգր քով, թե՛  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան 

դա տա կան օ րենսգր քով, ինչ պես նաև դա տա րա նի գործն ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկ-

յալ) դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել թե՛  նույն օ րենսգր-

քով, թե՛ այլ օ րենք նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում: Այ սինքն` որ պես վե րաքն նիչ 

բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րաց ման անհ րա ժեշտ նա խադր յալ` հան դես է գա լիս այն 

հան գա ման քը, որ կա րե լի է բո ղո քար կել մի այն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով և  այլ օ րենք նե րով (այլ կերպ` ինչ պես ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քով, այն պես էլ օ րենսդ րա կան այլ ակ տե րով) նա խա տես ված` վե րաքն նու-

թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րը. հա կա ռակ պա րա գա յում` վե-
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րաքն նու թյու նը բա ցառ վում է: Ըստ այդմ` նույ նիսկ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով ան մի  ջա կա նո րեն նա խա տես ված չլի նե լու պայ ման նե րում ՀՀ դա տա կան 

օ րենսգր քի 91-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  մա սի կի րառ ման արդ յուն քում ակն հայտ է դառ նում, 

որ դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին ո րո շու մը, որ պես ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա-

տա րա նի գործն ըստ էու թյան չլու ծող դա տա կան ակտ, կա րող է են թա կա լի նել վե րաքն-

նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման:

Ըստ այդմ` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ օ րենսդ րա կան կար-

գա վո րումն  ե րը, դրանց շուրջ կա տար ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը և ն պա տակ 

ու նե նա լով դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.09.2010 թվա կա նի թիվ 

ՍԴՈ-918 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի-

րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել հետև յա լը.

1. դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ և 23-րդ  հոդ ված նե րին հա մա պա տաս խան կա յաց ված 

ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով.

2. դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կումն  ի րա կա-

նաց վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված գործն ըստ 

էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն քա ղա քա ցիա կան գոր ծը հա րուց վել 

է Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի հայ ցի հի ման վրա (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-8):

Ստ յո պա  Մա նուկյ  ա նի և Է մի ն  Գե ղամ յա նի կող մի ց 11.02.2015 թվա կա նին մի ջ նոր դու-

թյուն է ներ կա յաց վել  Դա տա րան` ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու վե րա բեր յալ (հա տոր 1-ին, 

գ.թ. 70-73):

 Դա տա րանն իր 12.02.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ մի ջ նոր դու թյու նը բա վա րա րել է և  

ինք նա բա ցարկ է հայտ նել (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 81-82):

 Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք է բե րել Ա նուշ 

 Մա րալյ  ա նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 89-93):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի ո րոշ մամբ  Դա տա րա նի 12.02.2015 

թվա կա նի « Դա տա վո րի կող մի ց ինք նա բա ցարկ հայտ նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը 

քննար կե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա նուշ  Մա րալյ  ա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղոք վե րա-

դարձ վել է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե-

տի 5-րդ  են թա կե տով սահ ման ված հիմ քով, այն է` բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան ակ տը, 

ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: Իր այդ դիր քո րո շու մը  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա-

վո րա պես, պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ կերպ. «... դա տա վո րի կող մի ց ինք նա բա ցարկ 

հայտ նե լու  վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու  թյու  նը քննար կե լու  մա սին ո րո շու  մը բո ղո քարկ ման են-

թա կա լի նե լու  մա սին որ ևէ դրու յթ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 4-րդ 

գլ խով նա խա տես ված չէ»: (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 97):

Ինք նա բա ցար կի վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու-

թյան և դ րա ի րաց ման ի րա վա կան (օ րենսդ րա կան) կա ռու ցա կար գի մա սին վե րը նշված 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո վեր լու ծե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան-

գա մանք նե րը, ինչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա-

հո վե լու և  ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ա ռա քե լու թյան 

պատ շաճ ի րաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն 

գոր ծով  Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի « Դա տա վո րի կող մի ց ինք նա բա ցարկ հայտ-

նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը քննար կե լու մա սին» ո րո շու մը չի կա րող հա մար վել 

բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան ակտ:  Սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մաս նա կից-

նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան վի ճար կե լու այդ ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյունն 

ու հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում` ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա-
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ցիա կան դա տա րա նում, քա նի որ ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն 

է, և  դա տա վո րի ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա-

կան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն կզրկի դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող դա տա-

կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քից: Այլ կերպ ա սած` սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան 

մաս նակ ցին` Ա նուշ  Մա րալյ  ա նին, չի կա րե լի զրկել  Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի ո րո-

շու մը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից:  Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ Ա նուշ  Մա րալյ  անն ու նի  Դա տա րա նի 12.02.2015 թվա կա նի ո րո շու-

մը  Վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քար կե լու ի րա վունք, ո րը վեր ջինս ար դեն ի րաց րել է` 

 Վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան վե րաքն նիչ բո ղոք:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ներ-

կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քով բո ղո քա բե րը չի բո ղո քար կել այն պի սի դա տա կան ակտ, 

ո րը են թա կա չէ վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման, այլ հա կա ռա կը` տվյ ալ ան ձը, 

ի րաց նե լով կա յաց ված դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյունն օ րեն քով սահ ման ված կար-

գով վի ճար կե լու իր ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նը, օ րեն քով սահ ման ված կար գով ներ-

կա յաց րել է վե րաքն նիչ բո ղոք:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լով, սահ մա նա փա-

կել է բո ղոք բե րած ան ձի` ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 19-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 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` վեր ջի նիս զրկե լով իր վե րաքն նու թյան ի րա վուն քի 

ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նից: Ըստ այդմ` տվյ ալ դեպ քում առ կա չէ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 5-րդ  են թա կե տով սահ ման ված 

հիմ քը, և  Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ-

նե լու մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգր յա 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` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել:  Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 03.03.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին» ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և  են-

թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

617

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան  Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՇԴ/1017/02/14

դա տա րա նի ո րո շում 2015թ. 

 Քա ղա քա ցիա կան գործ թիվ ԵՇԴ/1017/02/14

 Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ի.  Վար դան յան

 Դա տա վոր ներ`  Գ.  Մա տին յան 

 Կ.  Հա կոբ յան 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և  

վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 
նա խա գա հու  թյամբ

մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ
2015 թվա կա նի մար տի 11-ին

քննար կե լով << Ռեք վիեմ>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ Գ. 

Գ ևորգ յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի 14.08.2014 

թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ` ըստ հայ ցի Ըն-

կե րու թյան ընդ դեմ << Մե գա րոն>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ`  Կազ մա կեր պու թյուն)` վար ձա կա լու-

թյան ի րա վուն քը ճա նա չե 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` Ըն կե րու թյու նը պա հան ջել է ճա նա չել իր են թա վար ձա կա լու-

թյան ի րա վուն քը Եր ևան քա ղա քի Ար տա շիս յան փո ղո ցի թիվ 46Ա հաս ցեում գտնվող ոչ 

բնա կե լի տա րածք նե րի նկատ մամբ:

Եր ևան քա ղա քի  Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա-

րա նի (դա տա վոր` Ի.  Բար սեղյ  ան) (այ սու հետ`  Դա տա րան) 02.07.2014 թվա կա նի վճռով 

հայ ցը մե րժ վել է: 

ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նի (այ սու հետ`  Վե րաքն նիչ դա տա րան) 

14.08.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վել է և 

 սահ ման վել է ժամկ  ետ` վե րաքն նիչ բո ղո քում թույլ տված խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու և  

այն կրկին ներ կա յաց նե լու հա մար:

 Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և  պա հան ջը 

 Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.
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 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Uահ մա նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ 

 հոդ ված նե րը, << Մար դու  ի րա վու նք նե րի և  հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ պա նու  թյան 

մաuին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այuու  հետ`  Կոն վեն ցիա) 6-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տը, 

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հա մընդ հա նու ր հռչա կագ րի 8-րդ և 10-րդ  հոդ ված նե րը, ՀՀ քա-

ղա քա ցիա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 5-րդ և 6-րդ  հոդ ված նե րը, 210-րդ  հոդ վա ծի 

4-րդ  կե տը, 213-րդ  հոդ վա ծը, չի կի րա ռել << Պե տա կան տու ր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 21-րդ 

 հոդ վա ծի <<դ>> կե տը և 31-րդ  հոդ վա ծի <<գ>> կե տը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր:

 Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

 Վե րաքն նիչ 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 210-րդ  հոդ վա ծի 4-րդ  կե տի կա նո նը պահ պա նե լու հա մար 

անհ րա ժեշտ է, որ պես զի բո ղո քին կցված լի նի կա´մ  պե տա կան տուր քը վճա րե լու մա-

սին ա պա ցույ ցը, կա´մ  պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե-

լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը, քա նի որ դրան ցից մե  կի 

առ կա յու թյունն ինք նին բա ցա ռում է մյու սի անհ րա ժեշ տու թյու նը:  Հետ ևա բար պե տա կան 

տուր քը վճա րե լու մա սին ա պա ցույ ցի կամ հա մա պա տաս խան մի ջ նոր դու թյան առ կա յու-

թյունն ար դեն իսկ բա վա րար է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ 

 հոդ վա ծի 4-րդ  կե տի պա հան ջը կա տար ված լի նե լու հա մար, ինչն էլ իր հեր թին բա ցա ռում 

է նույն օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծով սահ ման ված վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու 

հիմ քը:

Ա վե լին,  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա դարձ րել է ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քը` 

ա ռանց մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու բո ղոք բե րած ան ձի` պե տա կան տուր քի վճա րու մը 

հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը:

 Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<բե կա նել  Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 14.08.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին>> ո րո շու մը և 

 կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ` Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղոքն ըն դու նել վա րույթ, իսկ 

պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը` բա վա րա րել>>:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու-

նե լը 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` ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծի 

խախտ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր-

ծի ել քի վրա և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա-

բա նու թյուն նե րով.

 Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ հար ցադ րու մն  ե րին.

1) արդ յո՞ք  Վե րաքն նիչ դա տա րանն ի րա վա սու  է վե րա դարձ նել վե րաքն նիչ բո ղոքն 

այն պայ ման նե րու մ, երբ իր ո րոշ ման եզ րա փա կիչ մա սու մ որ ևէ անդ րա դարձ չի կա տա-

րել վե րաքն նիչ բո ղոք բե րած ան ձի` << Պե տա կան տու ր քի վճա րու  մը հե տաձ գե լու  մա սին>> 

մի ջ նոր դու  թյա նը և  որ ևէ եզ րա հան գու մ չի ա րել այն բա վա րա րե լու  կամ մե ր ժե լու  վե րա-

բեր յալ.

2) արդ յո՞ք բո ղոք բե րած ան ձը կրու մ է պե տա կան տու րք վճա րե լու  պար տա կա նու -

թյու ն այն պա րա գա յու մ, երբ դա տա կան ակ տը բո ղո քար կել է մի այն դա տա կան ծախ սե րի 

մա սով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա-

մա ձայն` դա տա կան ակ տը, ո րով ըստ էու թյան չի լուծ վում գոր ծը, կա յաց վում է ո րոշ ման 

ձևով:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 144-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տի հա-

մա ձայն` ա ռան ձին ակ տի ձևով կա յաց ված ո րոշ ման մե ջ պետք է նշվեն`
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1) դա տա րա նի ան վա նու մը, դա տա րա նի կազ մը, գոր ծի հա մա րը, ո րո շու մը կա յաց նե-

լու ամ սա թի վը, վե ճի ա ռար կան.

2) գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ա նու նը (ան վա նու մը).

3) հար ցը, ո րի վե րա բեր յալ ո րո շում է կա յաց վում.

4) շար ժա ռիթ նե րը, ո րոն ցով դա տա րա նը հան գել է հետ ևու թյուն նե րի` օ րենք ներ և  

այլ ի րա վա կան ակ տե րի վկա յա կոչ մամբ.

5) եզ րա հան գու մը քննարկ վող հար ցով.

6) ո րո շու մը բո ղո քար կե լու կար գը և  ժամկ  ե տը, ե թե այն են թա կա է բո ղո քարկ ման:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 1-ին 

են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ վում է, ե թե չեն պահ պան վել նույն 

օ րենսգր քի 210-րդ  հոդ վա ծի պա հանջ նե րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ  հոդ վա ծի 1-ին կե տի 7-րդ  

են թա կե տի հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քը կազմ վում է գրա վոր, ո րում պետք է նշվեն բո-

ղո քին կցվող փաս տաթղ թե րի ցան կը:

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 կցվում են պե տա կան տուր քը վճա րե լու, բո ղո քի պատ ճեն նե րը` դա-

տա կան ակտ 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, երբ օ րեն քով նա խա տես ված է պե տա կան տուր քի 

վճա րու մը հե տաձ գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու հնա րա վո-

րու թյուն, ա պա վե րաքն նիչ բո ղո քին կցվում է կամ բո ղո քում նե րառ վում է դրա վե րա բեր-

յալ մի ջ նոր դու թյու նը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 213-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տի հա-

մա ձայն`վե րաքն նիչ դա տա րա նը, նույն օ րենսգր քի 144-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  կե տով սահ-

ման ված կար գով, գոր ծը ստա նա լու օր վա նից հե տո` ե ռօր յա ժամկ  ե տում, կա յաց նում է 

ո րո շում վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին: Ո րոշ ման մե ջ նշվում են բո ղո քում 

թույլ տրված բո լոր ա ռեր ևույթ խախ տումն  ե րը:

Վ կա յա կոչ ված հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի վե-

րա դարձ ման հիմք է վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե տա-

կան տուր քը վճար ված չլի նե լու հան գա ման քը և  պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ-

գե լու կամ տա րա ժամկ  ե տե լու կամ դրա չա փը նվա զեց նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը:  Վե րաքն նիչ բո ղո քի վե րա դարձ ման հիմք է նաև պե տա կան տուր քը 

վճար ված չլի նե լու դեպ քում 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 բեր յալ մի ջ նոր դու թյան մե ր ժու մը  Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի կող մի ց:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ այն դեպ քե րում, երբ վե րաքն-

նիչ բո ղո քին կցված է կամ բո ղո քում նե րառ ված է պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո-

նու թյուն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն, ա պա  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը պար-

տա վոր է անդ րա դառ նալ այդ մի ջ նոր դու թյա նը և դ րա քննարկ ման արդ յուն քում 

ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո մի այն ո րո շել վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ 

վա րույթ ըն դու նե լու հար ցը: 

 Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Ըն կե րու թյու նը  Դա տա րա նի 02.07.2014 թվա կա նի 

վճռի դեմ բե րել է վե րաքն նիչ բո ղոք` մի ա ժա մա նակ մի ջ նոր դե լով հե տաձ գել պե տա կան 

տուր քի վճա րումն  այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ Ըն կե րու թյու նը ֆի նան սա կան և  այլ 

խնդիր նե րի պատ ճա ռով հնա րա վո րու թյուն չու նի այն վճա րել (գ.թ. 65):

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րա դարձ նե լով վե րաքն նիչ բո ղո քը, ո րոշ ման պատ ճա-

ռա բա նա կան մա սում նշել է, որ բո ղոք բե րած ան ձը չի ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան գույ-

քա յին դրու թյան վե րա բեր յալ որ ևէ ա պա ցույց, հետ ևա բար բո ղոք բե րած ան ձի կող մի ց 

չեն պահ պան վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ  հոդ վա ծի 

4-րդ  կե տի պա հանջ նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով  Վե րաքն նիչ դա տա րա նի եզ րա հանգ ման 

հիմն  ա վոր վա ծու թյա նը, ար ձա նագ րում է, որ  Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.08.2014 թվա կա-
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նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին>> ո րոշ ման մե ջ բա ցա կա յում է որ ևէ 

նշում Ըն կե րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա յաց ված պե տա կան տուր քի վճա-

րու մը հե տաձ գե լու մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու վե րա բեր յալ: Այ սինքն` 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 14.08.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա-

սին>> ո րո շու մը չի պա րու նա կում որ ևէ եզ րա հան գում վե րաքն նիչ բո ղո քին կից ներ կա-

յաց ված մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա վա րա րե լու` պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե-

տաձ գե լու մա սին:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ  Վե րաքն նիչ դա-

տա րանն իր ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում թեև անդ րա դար ձել է պե տա կան 

տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին մի ջ նոր դու թյա նը, սա կայն այդ մի ջ նոր դու թյան 

քննարկ ման արդ յուն քում որ ևէ ո րո շում չի կա յաց րել մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու կամ բա-

վա րա րե լու` պե տա կան տուր քի վճա րու մը հե տաձ գե լու մա սին, ինչն 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 ձը, 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-

տես ված որ ևէ մի ջ նոր դու թյուն հա րու ցե լով, ակն կա լում է իր կող մի ց բարձ րաց ված հար-

ցի ո րո շա կի լու ծում` դա տա րա նի կող մի ց հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յաց ման ձևով: 

Այ սինքն` դա տա վա րու թյան մաս նակ ցի մի ջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու ի րա վուն քին հա մա-

պա տաս խա նում է տվյ ալ 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 

հետ ևում 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 բեր յալ հա մա պա տաս խան եզ րա հան գու մը, հետ ևա 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 արդ յուն քում խախտ վում է ան ձի` դա տա կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա տաքն-

նու թյան ի րա վուն քը:

 Միա ժա մա նակ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով բա ցա կա-

յել է պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյուն 

ներ կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը` հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

<< 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 մե լ հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մի ն 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 մի ց ա զա տում:

<< 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 խմբե 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 նշված ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե  րի 

գույ քա յին դրու թյու նից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, իր ո րո շումն  ե րում անդ րա դառ նա լով տվյ ալ ի րա վա կան 

խնդրին, 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 խմբե 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 նշված 

ա ռան ձին գոր ծե րով` ել նե լով կող մե  րի գույ քա յին դրու թյու նից, և  այդ ար տո նու թյուն նե րը 

նե րա ռում են նաև պե տա կան տուր քից ընդ հան րա պես ա զա տե լու հնա րա վո րու թյու նը, 

որն ուղղ ված է ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 6-րդ 

 հոդ վա ծի 1-ին կե տով ե րաշ խա վոր ված յու րա քանչ յուր 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 ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րել 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 կումն  ե րը չպետք է լի նեն այն աս տի ճան, որ խա թա րեն 

այդ ի րա վուն քի բուն էու թյու նը։  Սահ մա նա փա կումն  ան հա մա տե ղե լի կլի նի  Կոն վեն ցիա յի 
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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 մի տ հա վա սա րակշռ ված կապ գոր ծադր վող մի  ջոց նե րի և  հե տապնդ վող նպա տա կի 

մի ջև (տե´ս, Ար մե  նակ և  Գու լյ  ա  Սա հակյ  ան նե րի հայցն ընդ դեմ ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի` 

նախ կին ԽՍՀՄ Խ նայ բան կի ՀԽՍՀ հան րա պե տա կան բան կու մ ներդր ված ա վան դի գու -

մա րը փոխ հա տու  ցե լու  պա հան ջի մա սին, ՀՀ 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  ընդ դեմ  Հա յաս տա նի գոր ծով 

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 20.12.2007 թվա կա նի թիվ 21638/03 վճի-

ռը, կետ 44):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը մե կ այլ ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել 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 հա յե ցո-

ղու թյամբ: Այս պես, << Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 22-րդ  հոդ վա ծը սպա ռիչ 

ամ րագ րել է այն հիմ քե րը, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում դա տա կան պաշտ պա-

նու թյուն հայ ցող սուբ յեկտն օ րեն քի ու ժով ա զատ վում է պե տա կան տուր քի վճա րու մի ց: 

Ն ման հիմ քե րից որ ևէ մե  կի առ կա յու թյու նը չի պա հան ջում շա հագր գիռ ան ձի կող մի ց պե-

տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյան հա րու ցում 

և դ րա քննար կում ու լու ծում դա տա րա նի կող մի ց:  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, երբ 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-

քա յին դրու թյու նից` անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նման ար տո նու թյուն` ե րաշ խա վո րե լու ան-

ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը (տե´ս,  Շա մամ 

 Կա րա պետ յանն ընդ դեմ Ա րա յիկ  Միր զո յա նի թիվ ԱՐԴ/0913/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր-

ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 22.01.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նշել է նաև, որ յու րա քանչ յուր 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 (սուբ յեկ տիվ չա փո րո շիչ), ո րը, սա կայն, ձևա վոր վում է ա պա ցույց նե րի օբ յեկ տիվ, 

լրիվ և  բազ մա կող մա նի հե տա զոտ ման վրա (օբ յեկ 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 հիմն  ա կա նը` 

ի րա վուն քի սուբ յեկտ 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 (տե´ս, << Կոն վերս  Բանկ>> ՓԲԸ-ն  ընդ դեմ  Հաս մի կ,  Ռո բերտ, 

Ա նա հիտ Ա փին յան նե րի,  Սի րա նու շ  Ծա տին յա նի թիվ ԵԿԴ/0536/02/13 քա ղա քա ցիա կան 

գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 30.06.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

 Վե րա հաս տա տե լով նշված դիր քո րո շումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա-

րում ընդգ ծել, որ յու րա քանչ յուր դեպ քում պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի րա-

ռե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյան առ կա յու թյան պայ ման նե րում դա տա րան նե րը պետք է 

նշված մի ջ նոր դու թյուն նե րը քննու թյան առ նեն և  լու ծեն` հաշ վի առ նե լով նաև գոր ծի հան-

գա մանք նե րը: Այս պես, օ րի նակ, օ րենս դի րը, ամ րագ րե լով հայ ցա դի մումն  ե րի, վե րաքն նիչ 

և վճ ռա բեկ բո ղոք նե րի հա մար պե տա կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյուն, տար-

բե րակ ված մո տե ցում է դրսևո րել պե տա կան տուր քի չա փի հար ցում` հիմք ըն դու նե լով 

վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը` գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին:  Դա տա րան նե րը 

մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց րած ան ձի գույ քա յին դրու թյու նը գնա հա տե լիս որ պես ուղ ղոր-

դող չա փա նիշ հիմք են ըն դու նում նաև վճար ման են թա կա պե տա կան տուր քի չա փը, 

հետ ևա բար վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան բնույ թը պար զե լը յու րա քանչ յուր դեպ քում 

օբ յեկ տի վո րեն անհ րա ժեշտ է կամ մի ջ նոր դու թյուն հա րու ցած ան ձի գույ քա յին դրու թյան 

վե րա բեր յալ փաս տարկ նե րը կա րող են հիմն  ա վոր վել քննվող գոր ծի շրջա նակ նե րում 

ձեռ նարկ ված դա տա վա րա կան մի  ջոց նե րով (օ րի նակ` որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի  ջոց` 

ար գե լանք է դրվել ան ձի դրա մա կան մի  ջոց նե րի վրա): 

 Վե րոգր յա լից հետ ևում է, որ մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց րած ան ձի գույ քա յին դրու-
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թյան գնա հա տու մը չի կա րող ի րա կա նաց վել` ան տե սե լով գոր ծի հան գա մանք նե րը, 

հետ ևա բար դա տա րան նե րը նման մի ջ նոր դու թյուն ներ քննու թյան առ նե լիս պետք է ու-

սումն  ա սի րեն նաև հա մա պա տաս խա նա բար հայ ցա դի մումն  ե րը, վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ 

բո ղոք նե րը:

 Սույն գոր ծով Ըն կե րու թյան կող մի ց 01.08.2014 թվա կա նի ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ 

բո ղո քի << Վե րաքն նիչ բո ղո քի քննու թյան հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս-

տե րը>> բաժ նում նշվել է. <<<< Ռեք վիեմ>> ՍՊԸ-ն  իր վար ձա կա լու թյան ի րա վուն քը ճա նա-

չե լու պա հան ջի մա սին հայ ցա դի մում դա տա րան չի ներ կա յաց րել: << Ռեք վիեմ>> ՍՊԸ-ն 

 դա տա րա նում գոր ծը վա րե լու լիա զո րա գիր  Կա րի նե  Մար գար յա նին երբ ևէ չի տվել, ա ռա-

վել ևս` չի լիա զո րել ստո րագ րել հայ ցա դի մու մը:  Դա տա րա նը հայց վոր << Ռեք վիեմ>> 

ՍՊԸ-ին պատ շաճ կար գով չի ծա նու ցել գոր ծի քննու թյան վայ րի և  ժա մա նա կի մա սին>>: 

 Միա ժա մա նակ, վե րաքն նիչ բո ղո քում բո ղոք բե րած ան ձը նշել է, որ  Դա տա րա նի կող մի ց 

հայ ցա դի մու մը չվե րա դարձ նե լու արդ յուն քում Ըն կե րու թյու նը կրե լու է պե տա կան տուր քի 

վճար ման պար տա կա նու թյուն (գ.թ. 63-64):

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով բո ղոք բե րած ան ձի փաս տարկ նե րին, 

գտնում է, որ դա տա կան ակ տը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ վել է հայց չհա րու ցե-

լու պայ ման նե րում ան հիմն  կեր պով պե տա կան տուր քի պար տա վո րու թյուն կրե լու հիմ-

քով, այ սինքն` դա տա կան ծախ սե րի մա սով:

<< Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ  հոդ վա ծի հա մա ձայն`  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան տուր քը պե տա կան մար մի ն նե րի լիա զո րու թյուն նե րի 

ի րա կա նաց մամբ պայ մա նա վոր ված` նույն օ րեն քով սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի կամ 

գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձան ցից  Հա յաս տա նի 

 Հան րա պե տու թյան և (կամ) հա մայնք նե րի բյու ջե ներ մուծ վող օ րեն քով սահ ման ված 

պար տա դիր վճար է:

<< Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է պե տա կան 

տուր քի հաս կա ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես`  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյու նում պե տա-

կան տուրք վճա րող ներ են հա մար վում նույն օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծով նա խա տես ված 

ծա ռա յու թյուն նե րից կամ գոր ծո ղու թյուն նե րից օգտ վող ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա-

կան ան ձինք:

<< Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 7-րդ  հոդ վա ծը պե տա կան տուր քի գանձ-

ման օբ յեկտ, այ սինքն` պե տա կան մար մի ն նե րի լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մամբ 

պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն է դի տար կում, մաս նա վո րա պես, դա տա րան տրվող 

հայ ցա դի մումն  ե րի, դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ և վճ ռա բեկ բո ղոք-

նե րի քննու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 25.05.2010 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-890 ո րոշ մամբ 

անդ րա դառ նա լով վկա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րին` նշել է, որ դա տա րան նե րում պե տա-

կան տուրք վճա րե լու պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը նպա տակ է հե տապն դում փոխ-

հա տու ցել պե տու թյան` ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման հետ կապ ված ծախ սե րը, 

կան խար գե լել ակն հայտ ան հիմն  հայ ցա դի մումն  ե րի հոս քը, դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն-

քի չա րա շա հու մը:

<< Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րենքն ա ռանձ նաց նում է գույ քա յին պա հան-

ջի և  ոչ գույ քա յին պա հան ջի առն չու թյամբ գանձ վող պե տա կան տուր քե րը` դրանց հա-

մար սահ մա նե լով հաշ վարկ ման մի մ յան ցից էա պես տար բեր վող կարգ, ինչն օբ յեկ տի-

վո րեն պայ մա նա վոր ված է այդ պա հանջ նե րի բնույ թով և  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

 Գույ քա յին պա հան ջի առն չու թյամբ գանձ վող պե տա կան տուր քը հա մա մաս նա կան տուրք 

է, և  հաշ վարկ վում է հայ ցագ նի նկատ մամբ տո կո սա յին հա րա բե րակ ցու թյամբ, իսկ ոչ 

գույ քա յին պա հան ջի առն չու թյամբ գանձ վող տուր քը պարզ տուրք է, և  գանձ վում է հաս-

տա տագր ված գու մա րի չա փով: Ե թե հայ ցա դի մու մը նե րա ռում է գույ քա յին և  ոչ գույ քա-

յին պա հանջ ներ, ա պա օ րեն քը, այդ պա հանջ նե րից յու րա քանչ յու րի քննու թյու նը դի տար-

կե լով որ պես օ րեն քի ի մաս տով ինք նու րույն և  ա ռան ձին գոր ծո ղու թյուն, պա հան ջում է, 

որ պե տա կան տուրք վճար վի մի ա ժա մա նակ և՛ գույ քա յին, և՛ ոչ գույ քա յին պա հանջ նե րի 
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առն չու թյամբ (հոդվ. 32-րդ, մաս 4-րդ)` այդ պի սով հե տապն դե լով ի րա վա բա նո րեն հիմ-

նա վոր փաս տարկ ված նպա տակ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը նշված ի րա վա կան 

դիր քո րոշ ման լույ սի ներ քո անդ րա դառ նա լով << Պե տա կան տուր քի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին, գտնում է, որ պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման հիմքն այն 

գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հանջն է, ո րով ան ձը դի մե լ է դա տա րան` իր ի րա վունք-

նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով` արդ յուն քում ակն կա լե լով 

ներ կա յաց ված պա հան ջի ըստ էու թյան քննու թյուն և  լու ծում: Այ սինքն` գոր ծող ի րա վա-

կար գա վոր ման պայ ման նե րում պե տա կան տուր քի գան ձում ի րա կա նաց վում է ոչ թե դա-

տա րա նի ցան կա ցած գոր ծո ղու թյան, այլ այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, ո րոնց արդ յուն-

քում վերջ նա կան դա տա կան ակ տի կա յաց մամբ քննարկ վում և  լուծ վում է ներ կա յաց ված 

գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջը:  Հետ ևա բար, այն դեպ քում, երբ դա տա րան դի-

մած ան ձը հայ ցում է դա տա րա նի որ ևէ գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցում, որն ան մի  ջա կա նո-

րեն պայ մա նա վոր ված չէ ներ կա յաց ված գույ քա յին կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջի լուծ ման 

հետ, այլ ուղղ ված է վա րույ թի կա նո նա վոր ըն թացքն ա պա հո վե լուն, թե կուզև այդ գոր-

ծո ղու թյան հայ ցումն  ի րա կա նաց վում է բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով, այ նո ւա-

մե  նայ նիվ, պե տա կան տուր քի գանձ ման օբ յեկ տը և  հաշ վարկ ման հիմ քը, ըստ էու թյան, 

բա ցա կա յում են, հետ ևա բար բա ցա կա յում է նաև պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա-

կա նու թյու նը, օ րի նակ` մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման պա րա գա յում:

 Վե րը քննարկ ված ի րա վի ճա կը կա րող է ար տա հայտ վել նաև այն դեպ քում, երբ ան-

ձը դա տա կան ակ տը բո ղո քար կում է մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով: Այս պա րա-

գա յում ան ձի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա ցումն  ուղղ ված չէ ներ կա յաց ված գույ քա յին 

կամ ոչ գույ քա յին պա հան ջի քննու թյա նը և  լուծ մա նը, ընդ հա կա ռա կը` շա հագր գիռ ան ձը 

տվյ ալ դեպ քում վի ճար կում է այդ պա հան ջի լուծ ման արդ յուն քում բաշխ ված դա տա կան 

ծախ սի ի րա վա չա փու թյան հար ցը:  Հետ ևա բար, բո լոր այն դեպ քե րում, երբ դա տա կան 

ակ տը բո ղո քարկ վել է մի այն դա տա կան ծախ սե րի մա սով, բո ղոք բե րող ան ձը վե րոգր յալ 

պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քով պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյուն 

չի կրում: Ընդ ո րում, դա տա կան պրակ տի կան զար գա ցել է հենց նշված ուղ ղու թյամբ, 

որ պի սի հան գա մանքն իր ար տա ցո լումն  է գտել նաև ՀՀ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե-

րի խորհր դի <<ՀՀ-ում դա տա րան նե րի կող մի ց պե տա կան տուր քի գանձ ման դա տա կան 

պրակ տի կա յի մա սին>> մա սին 29.01.2013 թվա կա նի թիվ 129 ո րոշ ման մե ջ:  Հա մա ձայն 

նշված ո րոշ ման 10-րդ  կե տի` ե թե բո ղո քարկ վում է դա տա կան ակ տը մի այն դա տա կան 

ծախ սե րի մա սով, ա պա ներ կա յաց ված բո ղո քի հա մար պե տա կան տուրք չի վճար վում:

 Սույն գոր ծով  Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, պե տա կան տուր քի գծով ար տո նու թյուն կի-

րա ռե լու մա սին մի ջ նոր դու թյանն անդ րա դառ նա լով մի այն ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա-

կան մա սում, որ ևէ եզ րա հան գում չկա տա րե լով մի ջ նոր դու թյան վե րա բեր յալ ո րոշ ման 

եզ րա փա կիչ մա սում, մի ա ժա մա նակ ան տե սել է նաև այն հան գա ման քը, որ  Դա տա րա նի 

վճի ռը բո ղո քարկ վել է դա տա կան ծախ սե րի մա սով, հետ ևա բար բո ղոք բե րած ան ձը վե րը 

շա րադր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րի հիմ քով ա զատ ված է պե տա կան տուր քի վճա-

րու մի ց, որ պի սի պայ ման նե րում բա ցա կա յում է նաև նման մի ջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե-

լու և  այն քննու թյան առ նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

 Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ  Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի կող մի ց չի ա պա հով 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 իսկ խախ տե լով Ըն կե րու թյան` ՀՀ  Սահ մա նադ րու թյան 

18-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սով և  Կոն վեն ցիա յի 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, վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:
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 Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը 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` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել:  Վե րաց նել ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա-

տա րա նի 14.08.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու մա սին>> ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և  են-

թա կա չէ բո ղո քարկ ման:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վարչական վերաքննիչ   Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8923/05/11

դատարանի որոշում  2014թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8923/05/11

Նախագահող դատավոր` Ա. Բաբայան

 Դատավորներ` Ա. Աբովյ ան

 Ա. Սարգսյան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ
 մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ
Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

2015 թվա կա նի հուն վա րի 14-ին

քննար կե լով ըստ հայ ցի ՀՀ կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյան լեզ վի պե-

տա կան տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն) ընդ դեմ Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի` վար չա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հան ջի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար-

չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.05.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քի 

ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սո ղո-

մոն Թ րաշ յա նի վճռա 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` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Գա յա նե Սո ղո մոն յա նին են թար կել 

վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

ՀՀ վարչական դատարանի (դատավոր` Կ. Ավետիսյան) (այսուհետ` Դատարան) 

26.12.2013 թվականի վճռով հայցը բավարարվել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 20.05.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը 

հար գե լի հա մա րե լու և բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին Գա յա նե Սո-

ղո մոն յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Սո ղո մոն Թ րաշ յա նի մի ջ նոր դու թյու նը և վե րաքն նիչ բո ղո քի 

ըն դու նու մը մե րժ վել են:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի ներ կա յա ցու-

ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծը, ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տար կով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ Դա տա րա նի 26.12.2013 

թվա կա նի վճի ռը Գա յա նե Սո ղո մոն յա նին չի ու ղարկ վել և վեր ջինս վե րաքն նիչ բո ղո քը 

սահ ման ված մե  կամս յա ժամկ  ե տում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չի ու նե ցել, քա նի 

որ վճռի մա սին տե ղե կա ցել է Տես չու թյան աշ խա տակ ցից մի այն 2014 թվա կա նի ապ րի լին, 

ո րից հե տո կա րո ղա ցել է փաս տա բան Ներ սես Հա րու թյուն յա նից ստա նալ վճի ռը և դի մե լ 

այլ փաս տա բա նի՝ վե րաքն նիչ բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 20.05.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ-

նե լու վե րա բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու 

մա սին» ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րու մ է, որ սու յն վճռա բեկ բո ղո քի վա րու յթ ըն դու  նու -

մը 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` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 19-րդ հոդ վա ծը, մի նչև 07.01.2014 թվա կա նը գոր ծող ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 112-րդ հոդ վա ծը, որն ազ դել է գոր ծի ել քի վրա, և  

ո րի առ կա յու  թյու  նը հիմն  ա վոր վու մ է ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու  թյու ն նե րով.

ՀՀ Սահ մա նադ րու 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 հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-

պա նու թյու նը՝ մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին և նոր մե  րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք։

 « Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ոք, երբ 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 քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ 

ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք։

Եվ րո պա յի 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 սկզբուն քի հա մա ձայն` 

պետք է առ կա լի նի վե րա դաս դա տա րա նի (երկ րորդ ատ յա նի դա տա րան) կող մի ց ստո-

րա դաս դա տա րա նի (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան) ցան կա ցած ո րոշ ման վե րա նայ ման 

հնա րա վո րու թյուն:
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Վճ ռա 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՝ ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա-

նի մատ չե լիու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն 

է: Այ նո ւա մե  նայ նիվ, այդ ի րա վուն քը բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել սահ մա նա-

փա կումն  ե րի: Այդ սահ մա նա փա կումն  ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան 

ի րա վունքն իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր: 

Այս ա ռու մով պե տու թյու նը ո րո շա կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա-

նի մատ չե լիու 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 զրկի ան ձին մատ չե լիու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի-

ճան, որ խախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն էու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա-

վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա րա բե րակ-

ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րի և հե տապնդ վող նպա տակ նե րի մի ջև հա մա չա փու թյան 

ա ռու մով  (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա վո րու  թյան թիվ 8225/78 գանգատով 

ՄԻԵԴ 28.05.1985 թվականի վճիռը, պարբ. 57):

Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րը, ո րոնք սահ ման վում են պե տու թյան կող մի ց, 

հե տապն դում են ո րո շա կի կար ևոր նպա տակ ներ, մաս նա վո րա պես` ի րա վա կան ո րո շա-

կիու թյան ե րաշ խա վո րու մը, հա վա նա կան պա տաս խա նո ղի պաշտ պա նու թյու նը ժամկ  ե-

տանց հայ ցե րից, ո րի դեպ քում դժվար 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 անց յա 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: Ժամկ  ե տա յին սահ մա նա փա կումն  ե րի ա ռու մով պե տու թյուն նե րը նույն-

պես հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նեն ո րո շե լու, թե դա տա րա նի մատ չե լիու թյունն 

ինչ պես պետք է սահ մա նա փակ վի (տե՛ս, Ս տաբ բինգ սը և մ յու ս ներն ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րու  թյան թիվ 22083/93 22095/93 գան գա տով ՄԻԵԴ 22.10.1996 թվա կա նի վճի ռը, 

պարբ. 51,55):

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե րժ վում է, ե թե վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել 

է սահ ման ված ժամկ  ե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց թողն ված ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու 

մա սին մի ջ նոր դու թյու նը մե րժ վել է: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել 

մի նչև այդ ակ տի օ րի նա կան ու ժի մե ջ մտնե լու հա մար սահ ման ված ժամկ  ե տը՝ բա ցա ռու-

թյամբ նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քով դա տա կան ակ տը բո ղո քար-

կե լու դեպ քե րի:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 127-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տերն օ րի նա կան ու ժի 

մե ջ են մտնում հրա պա րակ ման պա հից մե կ ա մի ս հե տո, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ 

նույն օ րենսգր քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի հա մա-

ձայն` հրա պա րակ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը 

հանձն վում է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին։ Դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րից 

որ ևէ մե  կի ներ կա չլի նե լու դեպ քում գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի օ րի նա-

կը հրա պա րակ ման կամ դրան հա ջոր դող օրն ու ղարկ վում է նրան:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նախ և  ա ռաջ հարկ է հա մա րում նշել, որ բո ղոք բե րող ան ձը 

որ պես բո ղո քի ի րա վա կան հիմք նշել է 07.01.2014 թվա կա նից գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սը, սա կայն նկա տի ու նե նա լով, որ 

Դա տա րա նի վճի ռը կա յաց վել և հ րա պա րակ վել է 26.12.2013 թվա կա նին, Վճ ռա բեկ դա-

տա րանն անդ րա դառ նում է դա տա կան ակ տի կա յաց ման պա հին գոր ծող հա մա պա տաս-

խան ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյա նը:
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Գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծող (ու ժի մե ջ 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 112-րդ հոդ վա ծի 

հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող և մի  ջանկյ  ալ դա տա կան 

ակ տե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, դրանք կա յաց նե լու կար գի, դրանց կա ռուց ված-

քի և բո վան դա կու թյան, գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման, 

այն մաս նա կից նե րին ու ղար կե լու, առ կա վրի պակ նե րի, գրաս խալ նե րի և թ վա բա նա-

կան սխալ նե րի ուղղ ման վե րա բեր յալ լրա ցու ցիչ դա տա կան ակ տի նկատ մամբ տա րած-

վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

հա մա պա տաս խան նոր մե  րը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` հրա-

պա րակ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո վճռի օ րի նա կը հանձն վում է գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց: 

Գոր ծի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե  կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում վճռի 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 վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կին ո րո շումն  ե րում անդ րա դար ձել է դա տա րա-

նի վճիռն ան ձին չհանձ նե լու և բո ղո քարկ ման ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե լու ի րա վա կան 

հետ ևանք նե րին: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դա տա րա նի գործն ըստ 

էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ-

ման ված է մե  կամս յա ժամկ  ետ: Այդ ժամկ  ե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի 

լիար ժեք և  արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման հա մար օ րեն քը դա տա րա նին պար տա վո-

րեց նում է վճռի 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, իսկ նրան ցից որ ևէ մե  կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում հրա պա-

րակ ման կամ առն վազն հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կել նրան: Միա ժա-

մա նակ, այն դեպ քում, երբ գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը բաց է թող նում վե րոգր յալ ժամկ  ե-

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 ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյուն, ո րի քննար կու մը 

վե րաքն նիչ դա տա րա նը պետք է ի րա կա նաց նի` հաշ վի առ նե լով նաև ան ձի` սահ մա նադ-

րա կան նոր մով ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան և  ի րա վա կան պաշտ պա-

նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք նե րը (տե՛ս, «ՎՏԲ- Հա յաս տան բանկ» ՓԲԸ-ն  

ընդ դեմ Դա նիել Բար սեղյ  ա նի և  այ լոց թիվ ԱՐԱԴ/0716/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նի 21.12.2011 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում հա վե լել, որ գործն ըստ 

էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բեր-

յալ ՀՀ դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան ի րա վա կար գա վո րումն  ե րով սահ ման ված է վճռի 

(գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի) հրա պա րակ մա նը գոր ծին մաս նակ ցող 

ան ձան ցից որ ևէ մե  կի ներ կա յա ցած չլի նե լու դեպ քում վճռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման 

կամ հա ջորդ օ րը վեր ջի նիս ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյու նը: Ընդ ո րում, 

օ րենս դի րը դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձի փո խա րեն այլ ան ձի, այդ թվում՝ 

վեր ջի նիս ներ կա յա ցուց չին ու ղար կե լու հան գա ման քը չի նա խա տե սել որ պես դա տա կան 

ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան այ լընտ-

րանք, հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս-

նակ ցող ան ձի ներ կա յա ցուց չին ու ղար կե լը դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյունն է, սա կայն այն 

չի կա րող դի տարկ վել որ պես դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան ձին ու ղար կե լու 

դա տա րա նի պար տա կա նու թյան պատ շաճ կա տա րում, ե թե գոր ծին մաս նակ ցող ան ձը 

նման մի ջ նոր դու թյամբ չի դի մե լ դա տա րան: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է նաև, որ դա տա կան ակ տը գոր ծին մաս նակ ցող ան-

ձին ու ղար կե լու դա տա րա նի պար տա կա նու թյան սահ մա նումն  օ րենսդ րի կող մի ց ինք-

նան պա տակ չէ, այլ ուղղ ված է ան ձի՝ վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի լիար ժեք և  

արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ա պա հով մա նը: Ան ձը կա րող է լիար ժեք ի րա կա նաց նել 

վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու իր ի րա վուն քը մի այն այն դեպ քում, երբ ծա նոթ է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց իր ի րա վունք նե րի (պար տա կա նու թյուն նե րի) կամ օ րի նա կան շա հե-

րի վե րա բեր յալ կա յաց ված դա տա կան ակ տին և դ րա բո վան դա կու թյա նը:
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Սույն գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի մի ջ նոր-

դու թյու նը` վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի բաց թո ղու մը հար գե լի 

հա մա րե լու և բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քը վե րա կանգ նե լու մա սին, պատ ճա ռա բա նել է, որ 

բո ղոք ներ կա յաց նե լու հա մար սահ ման ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետն ի րե նից ան կախ 

պատ ճառ նե րով բաց թող նե լու բո ղո քա բե րի փաս տարկն առ այն, որ վեր ջինս Դա տա րա-

նի 26.12.2013 թվա կա նի վճռի մա սին տե ղե կաց ված չի ե ղել և  իր ներ կա յա ցու ցիչ Ներ սես 

Հա րու թյուն յա նից վճի ռը ստա ցել է մի այն 2014 թվա կա նի ապ րի լին, ծան րակ շիռ ու հիմ-

նա վոր չէ և չի կա րող հիմք հան դի սա նալ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե-

րա կանգ նե լու հա մար, քա նի որ գոր ծով կա յաց րած 26.12.2013 թվա կա նի վճի ռը փոս տա յին 

ա ռաք մամբ ու ղարկ վել է Ներ սես Հա րու թյուն յա նին և վեր ջի նիս կող մի ց այն ստաց վել է 

10.01.2014 թվա կա նին, իսկ գոր ծում բա ցա կա յում է Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի հայ տա րա րու-

թյու նը Ներ սես Հա րու թյուն յա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ:

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն գոր ծի փաս տե րի հա մա ձայն` Տես չու թյու նը, հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լով դա-

տա րան, որ պես Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի հաս ցե՝ նշել է Եր ևա նի Բաղ րամ յան թիվ 1, 56-րդ 

շենք: Գա յա նե Սո ղո մոն յա նին նշված հաս ցեով ու ղարկ ված դա տա կան ծա նու ցագ րե րը 

փոս տա յին ծա ռա յու թյու նից հետ են վե րա դարձ վել «ան հայտ» գրառ մամբ (գ.թ. 22-րդ, 

28-րդ): Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի գտնվե լու վայրն ան հայտ լի նե լու պատ ճա ռով Դա տա րա-

նը 28.06.2012 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ տա րա րել է Գա յա նե Սո ղո մոն յա նի և ն րա գույ քի 

հե տա խու զում: 05.12.2012 թվա կա նին Գա յա նե Սո ղո մոն յա նը դի մում է ներ կա յաց րել Դա-

տա րան (գ.թ. 44-րդ), ո րով հայտ նել է, որ բնակ վում է Եր ևա նի Եղ բայ րու թյան 24 բնա-

կա րան թիվ 14 հաս ցեում, սա կայն Դա տա րա նը դա տա կան նիս տե րի ժա մա նա կի և 

վայ րի մա սին շա րու նա կել է վեր ջի նիս ծա նու ցել Եր ևա նի Բաղ րամ յան թիվ 1, 56-

րդ շենք հաս ցեով (գ.թ. 69-րդ, 81-րդ)՝ մի ա ժա մա նակ ծա նու ցագ րեր ու ղար կե լով նաև 

վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ Ներ սես Հա րու թյուն յա նին: Դա տա րա նը 26.12.2013 թվա կա նին 

վճի ռը հրա պա րա կե լուց հե տո ևս վճ ռի օ րի նակն ու ղար կել է Ներ սես Հա րու թյուն յա նին, 

իսկ Դա տա րա նի 26.12.2013 թվա կա նի վճի ռը Գա յա նե Սո ղո մոն յա նին հրա պա րակ ման 

կամ առն վազն դրա հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով ու ղար կե լու վե րա բեր յալ որ ևէ 

ա պա ցույց սույն գոր ծում առ կա չէ: 

Մինչ դեռ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան 

պա հին գոր ծող ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգ քի 112-րդ հոդ վա ծի ու ժով պար-

տա վոր էր կա տա րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 124-րդ հոդ վա-

ծի պա հան ջը՝ վճռի օ րի նա կը հրա պա րակ ման կամ հա ջորդ օ րը պատ վիր ված նա մա կով 

գոր ծին մաս նակ ցած ան ձանց ու ղար կե լու վե րա բեր յալ: Սույն գոր ծով գոր ծին մաս նակ-

ցած անձ (գոր ծի քննու թյան պա հին գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից) է հան դի սա նում 

Գա յա նե Սո ղո մոն յա նը, ո րին վճռի օ րի նա կը չի ու ղարկ վել, ին չի հետ ևան քով էլ վեր ջինս 

զրկվել է օ րեն քով սահ ման ված մե  կամս յա ժամկ  ե տում վե րաքն նիչ բո ղոք բե րե լու ի րա-

վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նից, որ պի սի հան գա ման քը, սա կայն, ան տես վել է Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ 

դեպ քում Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լով, սահ մա նա-

փա կել է բո ղոք բե րած ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու 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 ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ-

պա նու թյան ի րա վուն քը:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-

նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե 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` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

20.05.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու վե րա-

բեր յալ մի ջ նոր դու թյու նը մե ր ժե լու և վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» 

ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստորագրություն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստորագրություններ



631

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վարչական վերաքննիչ  Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7268/05/14

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/7268/05/14

Նախագահող դատավոր`  Ա. Սարգսյան

 

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան),

 նախագահու թյամբ
 մասնակցու թյամբ դատավորներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ
Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ
Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ
Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

 
2015 թվա կա նի հու լի սի 15-ին

քննար կե լով ըստ հայ ցի Հով հան նես Չամ սար յա նի ընդ դեմ ՀՀ ոս տի կա նու թյան 

<< Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյուն>> ծա ռա յու թյան (այ սու հետ` Ոս տի կա նու թյուն)` վար-

չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին 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 րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2015 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ 

բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ Հով հան նես Չամ սար յա նի վճռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ 

1. Գոր ծի  դա տա վա րա կան  նա խա պատ մու թյու նը 

Դի մե  լով ՀՀ վար չա կան դա տա րան (այ սու հետ՝ Դա տա րան)` Հով հան նես Չամ սար յա-

նը պա հան ջել է Ոս տի կա նու թյան 31.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱԷ 643088 վար չա կան տույժ 

նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը (այ սու հետ` Վար չա կան ակտ) ճա նա չել ան վա վեր, մի ա ժա-

մա նակ մի ջ նոր դել է հար գե լի հա մա րել ու վե րա կանգ նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը: 

Դա տա րա նի (դա տա վոր` Հ. Այ վազյ  ան) 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե րժ վել են 

բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյու նը և 

հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 27.02.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Հով հան նես Չամ սար յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա-

րա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի վե րա կանգ նու մը մե ր ժե լու և հայ ցա դի-

մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» 24.12.2014 թվա կա նի ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Հով հան նես Չամ սար յա նը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ  բո ղո քի  հիմ քե րը,  հիմն  ա վո րումն  ե րը  և պա հան ջը

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված-

նե րը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 

27-րդ, 37-րդ հոդ ված նե րը և 54-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րը:

 Բո ղոք  բե րած  ան ձը  նշված  պնդու  մը  պատ ճա ռա բա նել  է  հետև յալ  փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ոչ մի այն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա-

վոր ված` հայց վո րի խախտ ված ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի, 19-

րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված` գոր ծի ար դա րա ցի քննու թյան ի րա վունք նե րը, այլև ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյան 1-ին և 6-րդ հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված`օ րեն քի ո րո շա կիու թյան 

սկզբուն քը:  Վե րաքն նիչ դա տա րանն ա ռանց հե տա զո տե լու գոր ծում ե ղած ա պա ցույց նե րը 

հաս տատ ված է հա մա րել մի  փաստ, ո րի ա պա ցու ցու մը պա հան ջում է հա տուկ մաս նա-

գի տա կան գի տե լիք ներ. մաս նա վո րա պես թե´ Դա տա րա նը, թե´ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նը հաս տատ ված են հա մա րել, որ 31.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱԷ 643088 վար չա կան տույժ 

նշա նա կե լու մա սին ո րո շան մե ջ առ կա ստո րագ րու թյուն նե րը պատ կա նում են ի րեն: Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե-

րա կանգ նե լը մե ր ժե լու վե րա բեր յալ Դա տա րա նի դիր քո րոշ մա նը, չի պար զել, թե արդ յոք 

առ կա են բաց թողն ված ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու հա մար հիմն  ա վոր պատ ճառ ներ: 

Այ նինչ վար չա կան ակ տի վրա առ կա ստո րագ րու թյուն ներն ի րե նը չեն, և վար չա կան ակ-

տի մա սին ին քը տե ղե կա ցել է 28.12.2014 թվա կա նին` կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե-

րին ծա նո թա նա լու արդ յուն քում:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա պնդե լով, որ բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցե րի վե րա բեր-

յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն-

քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար` բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<վե րաց նել 

թիվ ՎԴ/7268/05/14 վար չա կան գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2015 թվա կա նի 

<< Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ>>:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գու մը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ վի ճարկ ման 

հայ ցա դի մու մի  վա րույթ ըն դու նե լու փու լում վար չա կան ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված 

լի նե լու վե րա բեր յալ փաս տը վի ճե լի լի նե լու դեպ քում բաց թողն ված դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին մի ջ նոր դու թյան բա վա րար ման ի րա վա կան հնա րա-

վո րու թյան մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը 

կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի 

դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին`

1. վի ճարկ ման հայ ցա դի մու  մը վա րու յթ ըն դու  նե լու  փու  լու մ վար չա կան ակ տի մա սին 

ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու  վե րա բեր յալ փաս տը հաս տա տե լու  ի րա վա կան հնա րա վո րու -

թյան բա ցա կա յու  թյան պատ ճա ռով հայ ցա դի մու  մի  ըն դու  նու  մը մե ր ժե լու  մի  ջո ցով դա տա-

րա նի մատ չե լիու  թյան ի րա վու ն քի սահ մա նա փա կու մն  արդ յո՞ք հա մա տե ղե լի է ան ձի դա-

տա կան պաշտ պա նու  թյան ի րա վու ն քի հետ,

2. վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու  վե րա բեր յալ փաս-

տը վի ճե լի լի նե լու  հետ ևան քով այդ ակ տի ու  ժի մե ջ մտնե լու  օ րը ո րո շե լու  և դա տա վա րա-

կան ժամկ  ե տը հաշ վար կե լու  անհ նա րի նու  թյան պա րա գա յու մ արդ յո՞ք առ կա է ժամկ  ե տը 
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վե րա կանգ նե լու  մի ջ նոր դու  թյու ն ներ կա յաց նե լու  ու  այն բա վա րա րե լու  անհ րա ժեշ տու  թյու ն 

և հիմք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու 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 հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-

պա նու թյու նը՝ մի  ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րին և նոր մե  րին հա մա պա տաս խան:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ 

նշել է. « Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րում է նաև, որ հայ ցը կամ դի մու մը 

դա տա րան` ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով հիմն  ա կան ի րա-

վունք նե րի, այդ թվում դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի-

զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի տա րաբ նույթ 

խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ խա նու թյան, այն պես 

էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից ան ձի պաշտ պան վե-

լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն նե րում, ու նի սահ մա-

նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մաս):

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է 

պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե´ նոր մաս տեղծ, թե  ́ի րա-

վա կի րառ ման գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Դա են թադ րում է, մի  դեպ քում, օ րենսդ-

րի պար տա կա նու թյու նը` լիար ժեք դա տա կան պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն և 

մե  խա նիզմն  եր ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մի ց, ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նու-

թյու նը` ա ռանց բա ցա ռու թյուն նե րի քննարկ ման ըն դու նել ան ձանց` օ րի նա կան կար գով 

ի րենց ուղղ ված դի մումն  ե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն 

ի րենց ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախ տումն  ե րից:

Ակն հայտ է, որ ա ռա ջին հեր թին այս պա հան ջը վե րա բե րում է դա տա րան նե րին, քա-

նի որ այդ մար մի ն ներն են, որ օժտ ված են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան հա մա պար փակ 

լիա զո րու թյուն նե րով: Բա ցի դրա նից, դա տա կան իշ խա նու թյունն է, որ ան կախ է բո լոր 

այլ մար մի ն նե րից և պար տա վոր է վե րահս կել իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րին պատ կա նող 

բո լոր մար մի ն նե րի կող մի ց ի րա վա չափ գոր ծե լու ի րենց պար տա կա նու թյան կա տա րու մը, 

վե րաց նե լով այդ մար մի ն նե րի այն ի րա վա կան ակ տե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան-

գոր ծու թյու նը, ո րոնք խախ տում են ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը կամ, այլ կերպ` 

ոտնձ գում են Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վա կար գի դեմ»:

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» 

եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ոք, երբ 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 քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ 

ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ 

ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք։

Վճ ռա 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՝ ՄԻԵԴ) նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն` դա տա րա նի 

մատ չե լիու թյան ի րա վունքն ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մասն է: 

Այ նո ւա 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 կումն  ե րը թույ լատր վում են, քա նի որ մատ չե լիու թյան ի րա վունքն 
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իր բնույ թով պա հան ջում է պե տու թյան կող մի ց ո րո շա կի կար գա վո րումն  եր: Այս ա ռու մով 

պե տու թյու նը ո րո շա կի հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ու նի: Դա տա րա նի մատ չե լիու 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 զրկի 

ան ձին մատ չե լիու թյան ի րա վուն քից այն պես կամ այն աս տի ճան, որ խախտ վի այդ ի րա-

վուն քի բուն էու թյու նը: Դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը չի 

կա րող հա մա տե ղե լի լի նել Կոն վեն ցիա յի 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 մի տ հա րա բե րակ ցու թյուն ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րի և 

հե տապնդ վող նպա տակ նե րի մի ջև հա մա չա փու թյան ա ռու մով  (տե՛ս, Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ 

Միաց յալ Թա գա վո րու  թյան թիվ 8225/78 գանգատով ՄԻԵԴ 28.05.1985 թվականի վճիռը, 

պարբ. 57):

Ժամկ ետային սահմանափակումն երը, որոնք սահմանվում են պետության կողմի ց, 

հետապնդում են որոշակի կարևոր նպատակներ, մասնավորապես` իրավական 

որոշակիության երաշխավորումը, հավանական պատասխանողի պաշտպանությունը 

ժամկ ետանց հայցերից, որի դեպքում դժվար կլինի կանխել անարդարությունը, որը կարող 

է առաջանալ, եթե դատարաններից պահանջվի քննել այնպիսի դեպքեր, որոնք տեղի 

են ունեցել հեռավոր անցյալում այն ապացույցների հիման վրա, որոնք կարող են լինել 

ոչ արժանահավատ և ոչ ամբողջական բավականաչափ ժամանակահատված անցած 

լինելու պատճառով: Ժամկ ետային սահմանափակումն երի առումով պետությունները 

նույնպես հայեցողական լիազորություն ունեն որոշելու, թե դատարանի մատչելիությունն 

ինչպես պետք է սահմանափակվի (տե՛ս, Ստաբբինգսը և մյու սներն ընդդեմ Միացյալ 

Թագավորու թյան թիվ 22083/93 22095/93 գանգատով ՄԻԵԴ 22.10.1996 թվականի վճիռը, 

պարբ. 51, 55): 

ՀՀ Սահմանադրության և Կոնվենցիայի վերը շարադրված իրավադրույթները, երաշ-

խավորելով անձի` իր իրավունքների և ազատությունների իրավական պաշտպանության 

արդյունավետ մի ջոցների և   դատական պաշտպանության   իրավունքները, սահմանում 

են անձի` դատարան դիմե լու իրավունքը, որը կոչված է ստեղծելու պայմաններ` անձի 

խախտված իրավունքները վերականգնելու համար:

Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմի տեի` Ազգային-դատական համակարգերի 

արդյունավետության խնդիրների վերաբերյալ 12.05.2004թ. R (2004)6 հանձնարարականում 

սահմանվել է Կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքների հնարավոր խախտման 

վերաբերյալ հայցերի քննության առարկա դարձնելու չափանիշները. Մասնավորապես` 

- անդամ երկրները պետք է արդյունավետ ընթացակարգեր նախատեսեն ըստ 

էության քննության առնելու և լուծում տալու մարդու իրավունքների ու հիմն արար 

ազատությունների խախտումն երի վերաբերյալ դատական բողոքներին, 

- բողոքների ընդունման և քննության ընթացակարգերը պետք է դիտարկվեն 

իրավական պաշտպանության արդյունավետ մի ջոցների ապահովման համատեքստում, 

- ներպետական համակարգերում դատական բողոքները պետք է հանգամանալից 

ու հիմն ավոր քննության առարկա դառնան, 

- Կոնվենցիայով նախատեսված իրավունքների պաշտպանությունն ազգային-

իրավական համակարգում պետք է արդյունավետ ձևով երաշխավորված լինի և այլն:

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 ըստ էու թյան քննում է 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 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ-

յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով 

ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե-

ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան ակ-

տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ`

1) 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 նադ րու թյամբ (այ սու հետ՝ Սահ մա նադ րու թյուն), մի  ջազ գա յին 
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պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք-

նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, ե թե`

ա. խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա-

նաց ման հա մար,

բ. չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման 

հա մար, սա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Սահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին պայ-

մա նագ րի, օ րեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դրվել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.

3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաս խա-

նատ վու թյան։

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 կիո րեն վե րաց նել մի  ջամ տող վար չա կան ակ-

տը (նե րառ յալ՝ զու գորդ վող վար չա կան ակ տի մի  ջամ տող դրույթ նե րը):

Հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րը սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծով, ո րի 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 կամս յա ժամկ  ե տում` 

վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտնե լու պա հից: 

Վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը դա տա րան ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ետ 

սահ մա նե լով` օ րենս դի րը թեև նա խա տե սել է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի 

սահ մա նա փակ ման հիմք, այ դու հան դերձ այդ ժամկ  ետ նե րը բաց թողն ված լի նե լու կամ 

չլի նե լու հար ցի գնա հա տու մը թո ղել է դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը:

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 ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը կորց-

նում են այդ ժամկ  ետ նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը։ 

Վար չա կան դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ  ետ նե րը սահ մա նե լու հետ մի ա-

ժա մա նակ օ րենս դի րը սահ մա նել է ինչ պես դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թող նե-

լու ի րա վա կան հետ ևանք նե րը, այն պես էլ այդ ժամկ  ետ նե րը վե րա կանգ նե լու ինս տի-

տու տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի ա վար տից հե տո ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն  ե րի ըն դու-

նու մը մե րժ 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 ժամկ  ետ նե րը վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ չեն վե-

րա կանգն վում։ Դա տա վա րա կան ժամկ  ետ 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 ժամկ  ետ 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 մի ջ նոր դու-

թյու նը։ Ն ման մի ջ 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 ժամկ  ե տը բաց է թո ղել հար գե լի պատ ճա ռով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ վե րը նշված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա-

ռե լի են այն պա րա գա յում, երբ վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում 

վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին ան ձի ի րա զեկ ված լի նե լու փաստն ան վի ճե լի է: 

Մինչ դեռ այն դեպ քե րում, երբ ան ձը վի ճար կում է վար չա կան ակտն առ ձեռն ստո րագ-

րու թյամբ ստա նա լու փաս տը, ին չի պար զու մը հնա րա վոր է մի այն հա տուկ մաս նա գի տա-

կան գի տե լիք նե րի օգ նու թյամբ, մաս նա վո րա պես` փոր ձաքն նու թյան կա տար մամբ, վե րը 

նշված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը կի րա ռե լի չեն:

<< 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 մի ց հե տո` եռoրյա 

ժամկ  ե տում, պետք է հանձն վի վա րույ թի մաuնա կից նե րին: Դա կա րող է ի րա կա նաց վել 

պատ վիր ված փոuտով, այդ թվում` uտա նա լու մաuին ծա նուց մամբ, հաuցեա տի րո ջը uտո-
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րագ րու թյամբ առ ձեռն հանձ նե լու, ինչ պեu նաև` oրեն քով uահ ման ված այլ ե ղա նակ նե րով:

Նույն օ րեն քի 60-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` գրա վոր վար չա կան ակտն ու ժի 

մե ջ է մտնում այդ ակ տի ըն դուն ման մաuին` նույն oրեն քի 59-րդ հոդ վա ծով uահ ման ված 

կար գով ի րա զե կե լուն հա ջոր դող oրվա նից, ե թե oրեն քով կամ այդ ակ տով այլ բան նա-

խա տեuված չէ: 

Ակն հայտ է, որ վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պահն օ րենս դի րը պայ մա նա վո-

րել է այդ ակ տի մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա զեկ ման հան գա ման-

քով, ին չը նշա նա կում է, որ ակ տի հաս ցեա տի րոջ հա մար ևս վար չա կան ակ տը կա րող 

է ու ժի մե ջ մտնել ի րա զեկ վե լու հա ջոր դող օր վա նից, ե թե oրեն քով կամ այդ ակ տով այլ 

բան նա խա տեuված չէ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը նախ կի նում կա յաց րած իր ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տել է 

այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, 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 

անհ րա ժեշտ է նաև, որ օ րեն քով սահ ման ված կար գով այդ վար չա կան ակ տը մտնի ու ժի 

մե ջ: Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ օ րենս դի րը վար չա կան ակ տը վի ճար կե լու օ րեն քով 

սահ ման ված ժամկ  ե 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 մե ջ մտնե լու հետ: ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա-

նը, ա ռաջ նորդ վե լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա-

ցու մը ե րաշ խա վո րե լու անհ րա 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 ժամկ  ե տի հոս քը սկսվում 

է այն պա հից, երբ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը տե ղե կա ցել է իր նկատ մամբ տվյ ալ 

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 մե ջ մտնե լուց հե տո (տե՛ս, Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րանն ընդ դեմ Ար-

մե  նու  հի Դա լի բալթ յա նի թիվ ՎԴ/2499/05/14 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

10.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

<<Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

59-րդ, 60-րդ հոդ ված նե րի և 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 կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետ ևում է, որ հայ ցա դի մու-

մը դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի պահ պան մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու հան գա ման քը 

հնա րա վոր է անս խալ ո րո շել մի այն այն դեպ քում, երբ վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե-

լու օր վա մա սին փաստն ան վի ճե լի է: 

Ցան կա ցած այլ դեպ քում, երբ դա տա կան պաշտ պա նու թյուն հայ ցող ան ձը վի ճար-

կում է վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու օ րը և դա տա րա նին տե ղե կու թյուն հայտ-

նում իր ի րա զեկ ման օր վա մա սին, ո րը հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու փու լում, ըստ 

էու թյան, դա տա րա նին հայտ նի մի ակ տե ղե կու թյունն է լի նում, հայ ցա դի մու մը վա րույթ 

ըն դու նե լու հար ցը լու ծե լիս, որ պես ի րա զեկ ման օր, դա տա րա նը պետք է հիմք ըն դու-

նի նշված օ րը, հետ ևա բար վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար դա տա վա րա կան 

ժամկ  ետ նե րի հաշ վարկն էլ պետք է կա տար վի այդ օր վա նը հա ջոր դող օր վա նից և, ե թե 

այդ պա րա գա յում վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը բաց չի 

թողն վել, այն վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը դառ նում է ա ռար կա յա զուրկ, ո րի պատ-

ճա ռով մի ջ նոր դու թյու նը քննար կե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը բա ցա կա յում է:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում բաց թողն ված ժամկ  ե տը հար գե լի 

հա մա րե լու դա տա վա րա կան ինս տի տու տի վե րա բեր յալ նախ կի նում ար տա հայ տած ի րա-

վա կան դիր քո րոշ մանն ի հա վե լումն  նշել, որ այն դեպ քում, երբ դա տա վա րա կան ժամ-

կետ նե րը բաց թողն ված լի նե լու հան գա ման քը վի ճե լի է, այ սինքն` առ կա է դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան դի մած ան ձի կող մի ց դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թողն ված 

չլի նե լու վե րա բեր յալ ող ջա մի տ կաս կած, ան ձը գործ նա կա նում պետք է հնա րա վո րու-

թյուն ու նե նա ներ կա յաց նե լու, իսկ դա տա րանն էլ պար տա վոր է քննարկ ման ա ռար կա 

դարձ նել և գ նա հա տել դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց թողն ված չլի նե լու վե րա-

բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմն  ա վո րումն  ե րը, ո րով հետև այդ փաս տը վի ճե լի մն ա լու 

դեպ քում ան ձին դա տա կան պաշտ պա նու թյան տրա մադր ման մե ր ժու մը կհան դի սա նա 
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դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի ոչ ի րա վա չափ սահ մա նա փա կում, ին չի հետ-

ևան քով կխախտ վի այդ ի րա վուն քի բուն էու թյու նը, քա նի որ անձն այլևս կզրկվի իր 

ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախ տումն  ե րը վե րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր-

քում ամ րագր ված ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք են հան դի սա նում դա-

տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քը չսահ մա նա փա կե լու ի րա վա չափ նպա տա կի ի րա-

գործ ման հա մար, քա նի որ դա տա վա րա կան նոր մե  րի ճիշտ մե կ նա բան ման ու կի րառ ման 

պա րա գա յում գործ նա կա նում ա պա հով վում է դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը բաց չթող-

նե լու վե րա բեր յալ ան ձի ներ կա յաց րած հիմն  ա վո րումն  ե րը քննար կե լու և հա մա պա տաս-

խան եզ րա հան գում կա տա րե լու օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյուն:

Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտնում 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, ինչ պես նաև 72-րդ հոդ վա ծը պետք է 

մե կ նա բան վեն և կի րառ վեն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ու Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված` 

վե րը նշված հիմն  ա րար ի րա վունք նե րի և ՄԻԵԴ-ի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րի լույ սի ներ քո:

 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ տվյ ալ դեպ քում Հով հան նես Չամ սար յա-

նը 19.12.2014 թվա կա նին Դա տա րան է ներ կա յաց րել վի ճարկ ման հայց` խնդրե լով ան վա-

վեր ճա նա չել Ոս տի կա նու թյան Վար չա կան ակ տը, և մի ա ժա մա նակ մի ջ նոր դել է հար գե լի 

հա մա րել և վե րա կանգ նել բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ետն այն հիմն  ա վոր-

մամբ, որ Ոս տի կա նու թյան կող մի ց Վար չա կան ակտն ի րեն երբ ևի ցե տրա մադր ված չի 

ե ղել ո´չ  առ ձեռն և  ո´չ  էլ փոս տա յին ծա ռա յու թյան մի  ջո ցով, իսկ Վար չա կան ակ տի` վա-

րոր դի կող մի ց ստո րագ րե լու հա մար նա խա տես ված տե ղում թեև առ կա է ստո րագ րու-

թյուն, սա կայն այն ի րեն չի պատ կա նում:

Դա տա րա նը 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժել է բաց թողն ված դա տա վա րա-

կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մա սին Հով հան նես Չամ սար յա նի մի ջ նոր դու թյունն ու 

հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը` գտնե լով, որ հայց վո րի կող մի ց Վար չա կան ակ տը ստո րագ-

րու թյամբ 31.12.2013 թվա կա նին ստա նա լու փաստն ակ նա ռու է, հետ ևա բար հայց վո րը 

31.12.2013 թվա կա նից տե ղե կաց ված է ե ղել վի ճարկ վող ո րոշ ման մա սին և բաց է թո-

ղել վի ճարկ ման հայ ցով դա տա րան դի մե  լու հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով սահ ման ված ժամկ  ե տը (գ.թ. 18-19):

Դա տա րա նի վե րը նշված պատ ճա ռա բա նու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հիմն  ա-

վոր է հա մա րել, գտնե լով, որ <<Ոս տի կա նու թյան 31.12.2013 թվա կա նի թիվ ԱԷ 643088 

վար չա կան տույժ նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վել է 31.12.2013 թվա կա նին, մի նչ-

դեռ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է 20.12.2014 թվա կա նին և բաց է թողն վել նշված ո րո-

շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջով Դա տա րան դի մե  լու եր կամս յա դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը, հետ ևա բար հայց վո րը կորց րել է նաև նշված ժամկ  ե տով պայ մա նա վոր ված 

դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ի րա վուն քը>>, 27.02.2015 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ մե ր ժել է Դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Հով հան նես Չամ-

սար յա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը (գ.թ. 37-40):

Վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո գնա հա տե լով Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի եզ րա հան գումն  ե րի հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դրանք 

գտնում է ան հիմն  հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ. 

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նա կան մա սում նշել է` <<վի ճարկ-

վող ո րո շումն  ըն դուն վել է Հով հան նես Չամ սար յա նի վե րա բեր յալ, հետ ևա բար, ստո րագ-

րու թյամբ առ ձեռն հանձ նումն  ուղ ղա կիո րեն հան գում է այն ի րո ղու թյա նը, որ վի ճարկ վող 

ո րո շու մը հանձն վել է հենց հաս ցեա տի րո ջը, տվյ ալ պա րա գա յում` Հով հան նես Չամ սար-

յա նին, ինչն էլ նշա նա կում է, որ Դա տա րանն օբ յեկ տի վո րեն կա րող էր վստահ լի նել, 
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որ վեր ջինս պատ շաճ տե ղե կաց ված է ե ղել վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի մա սին դեռ 

31.12.2013 թվա կա նին: Հետ ևա բար ան հիմն  է բո ղո քա բե րի այն պնդու մը, որ Դա տա րա նը 

քննու թյան ա ռար կա չի դարձ րել այն փաս տը, որ վար չա կան ակ տի վրա առ կա ստո րա-

գրու թյունն ի րեն է պատ կա նում>>:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը Վար չա կան ակ տի մա սին Հով հան նես Չամ սար յա նի ի րա-

զեկ ված լի նե լու փաս տի պար զու մը, ըստ էու թյան, կա պել է Դա տա րա նի <<օբ յեկ տիվ>> 

են թադ րու թյան հետ: Այ նինչ, են թադ րու թյու նը չի կա րող դրվել դա տա կան ակ տի հիմ-

քում, քա նի որ Վար չա կան ակտն առ ձեռն` ստո րագ րու թյամբ Հով հան նես Չամ սար յա նի 

կող մի ց ստա նա լու փաս տը տվյ ալ դեպ քում կա րող էր քննարկ ման ա ռար կա դառ նալ 

մի այն գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում: 

Ն ման պայ ման նե րում մե ր ժե լով Դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ 

Հով հան նես Չամ սար յա նի բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քը` Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, սահ մա-

նա փա կել է Դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քը, ո րը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա-

հատ մամբ հա մա տե ղե լի չէ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի հետ, քա նի որ հա մա չա փու թյան 

ա ռու մով չի ա պա հո վում ող ջա մի տ հա րա բե րակ ցու թյու նը ձեռ նարկ վող մի  ջոց նե րի ու հե-

տապնդ վող նպա տակ նե րի մի ջև: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա մա րում ընդգ ծել, որ Վար չա կան ակ տը Հով հան-

նես Չամ սար յա նի կող մի ց ստո րագր ված լի նե լու, ուս տիև վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը 

դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րի խախտ մամբ ներ կա յաց ված լի նե լու փաս տը ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով կա րող էր 

հաս տատ վել բա ցա ռա պես հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լուց հե տո ի րա կա նաց ված 

գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում, որ պի սի հան գա ման քը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի ու ժով կա րող էր հիմք հան դի սա նալ 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար: Իսկ մի նչ այդ հան գա ման քի պար զու մը և հաս տա տու-

մը Դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված` 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը տրա մադ րել Հով հան նես Չամ սար յա նին` ստեղ-

ծե լով անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի են թադր յալ խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ-

նե լու հա մար:

Վի ճարկ ման հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը հաշ վար կե լու ե լա կետ է հա մար վում վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ 

մտնե լու պա հը: 

Ինչ պես վե րը նշվեց, վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու պահն օ րենս դի րը պայ մա-

նա վո րել է այդ ակ տի մա սին վար չա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի ի րա զեկ մամբ, հետ-

ևա բար հայ ցա դի մու մը Հով հան նես Չամ սար յա նի կող մի ց դա տա վա րա կան ժամկ  ե տում 

ներ կա յաց ված լի նե լու հան գա ման քը Դա տա րա նը կա րող էր հաս տատ ված հա մա րել 

վար չա կան ակտն ու ժի մե ջ մտնե լու փաստն ան վի ճե լի լի նե լու դեպ քում մի այն:

Տվյ  ալ դեպ քում հայ ցա դի մու մի ն կից Դա տա րան ներ կա յաց ված մի ջ նոր դու թյամբ 

Հով հան նես Չամ սար յա նը հայտ նել է, որ Վար չա կան ակ տի մա սին ին քը տե ղե կա ցել է 

22.10.2014 թվա կա նին` հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի նյու թե րին 28.11.2014 թվա-

կա նին ծա նո թա նա լու արդ յուն քում: Փաս տո րեն, հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու փու-

լում վի ճարկ վող վար չա կան ակ տի ու ժի մե ջ մտնե լու օր վա մա սին Դա տա րա նին հայտ նի 

մի ակ տե ղե կու թյու նը ե ղել է այն, որ Հով հան նես Չամ սար յա նի հա մար Վար չա կան ակ-

տը կա րող էր ու ժի մե ջ մտնել 29.11.2014 թվա կա նին, հետ ևա բար այդ ժամկ  ե տից սկսած 

պետք է ի րա կա նաց վեր դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի հաշ վար կը, որ պի սի պա րա գա յում 

հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց նե լու դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի վեր ջին օ րը կհան դի սա նար 

29.01.2015 թվա կա նը, ուս տի մի նչև այդ ժամկ  ե տի լրա նա լը վի ճարկ ման հայ ցա դի մում 

ներ կա յաց նե լու դեպ քում դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը բաց թողն ված չի կա րող հա մար վել, 

ին չը նշա նա կում է, որ այդ ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու անհ րա ժեշ տու թյուն և հիմք 

առ կա չի լի նի:

Սույն գոր ծով վի ճարկ ման հայ ցա դի մու մը Հով հան նես Չամ սար յա նը փոս տին է 

հանձ նել 19.12.2014 թվա կա նին (գ.թ. 17), ո րը Դա տա րա նում ստաց վել է 20.12.2014 թվա-
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կա նին (գ.թ. 2), այ սինքն` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 

եր կամս յա ժամկ  ե տում, հետ ևա բար հայ ցա դի մու մը են թա կա է ե ղել վա րույթ ըն դուն ման, 

իսկ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը հար գե լի հա մա րե լու մի ջ նոր դու թյու նը, 

տվյ ալ դեպ քում, որ պես ա ռար կա յա զուրկ, են թա կա չէր քննարկ ման: 

Վե րոգր յալ հիմն  ա վո րումն  ե րով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 19-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 54-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախտ մամբ:

Այս պի սով, վճռա բեկ բո ղո քում նշված հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

դի տում է բա վա րար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ-

ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 27.02.2015 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր-

ժե լու մա սին>> ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Ել նե լով վե րոգր յա լից և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

27.02.2015 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը, կա յաց նել նոր 

դա տա կան ակտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի << Բաց թողն-

ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տի վե րա կանգ նու մը մե ր ժե լու և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը 

մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում 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 վարչական վերաքննիչ   Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4009/05/14 

դատարանի որոշում   2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4009/05/14

Նախագահող դատավոր`  Ա. Առաքելյ ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի մար տի 18-ին,

քննար կե լով << Լու վի>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան-

նիս յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ա շոտ Հով հան նիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն-

նիչ դա տա րա նի 20.10.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման 

դեմ` ըստ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի հայ ցի ընդ դեմ ՀՀ ֆի նանս նե րի 

նա խա րա րու թյան` 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակտն ան վա վեր ճա նա չե 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` Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է 

ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան հետ բաց թո ղու մա յին հսկո ղու թյան 

վար չու թյան (այ սու հետ` Վար չու թյուն) 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակ տը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ս. Հո վա կիմ յան) 14.08.2014 թվա կա նի ո րոշ-

մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Դար բին յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

08.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե րժ վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 20.10.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը 

մե րժ վել է և Դա տա րա նի 08.09.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու 

մա սին>> ո րո շու մը թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով-

հան նիս յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 3-րդ, 6-րդ, 18-րդ և 

19-րդ հոդ ված նե րը, << Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն նե րի պաշտ-

պա նու  թյան մա սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա-

ծը, << Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու  թյամբ ըն կե րու  թյու ն նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 

43-րդ հոդ վա ծը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան 

օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծը և ս խալ է մե կ նա բա նել նու յն օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի 4-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը կա յաց վել է թե րի քննու թյան արդ յուն քում` զրկե-

լով Հաս մի կ Հով հան նիս յա նին դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե  լու և  այն ի րաց նե լու 

ի րա վուն քից:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը գտել է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է հան գել այն եզ-

րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է դրա ի րա վունքն ակն-

հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մի ց, մի նչ դեռ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, 

որ Հաս մի կ Հով հան նիս յանն Ըն կե րու թյան տնօ րենն է, այ սինքն` գոր ծա դիր մար մի  նը, և 

<< Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի ու-

ժով ի րա վա սու է ա ռանց լիա զո րագ րի ստո րագ րել Ըն կե րու թյան ա նու նից դա տա րան 

ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մը:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է նաև, որ մի դեպ քում ՀՀ վար չա կան դա-

տա րա նը գտել է, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է պատ շաճ հայց վո րի կող մից, 

քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, իր 14.08.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը վե-

րա դարձ նե լու մա սին>> ո րոշ մամբ մատ նան շե լով Հաս միկ Հով հան նիս յա նի կող մից 

ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում և կից փաս տաթղ թե րում առ կա թե րու թյուն նե րը, որ-

ևէ կերպ չի անդ րա դար ձել հայ ցա դի մու մը ստո րագ րած ան ձի լիա զո րու թյուն նե րի 

հար ցին: Մինչ դեռ մեկ այլ դեպ քում` 08.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ, Դա տա րա նը 

գտել է, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ոչ պատ շաճ հայց վո րի կող մից, և մեր ժել է հայ ցա-

դի մու մի ըն դու նու մը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<բե կա նել թիվ 

ՎԴ/4009/05/14 վար չա կան գոր ծով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 20.10.2014 թվա կա նի 

<< Վե րա քն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը և կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ>>:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 րան նե րի կող մի ց ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա-

ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի սխալ կի րառ ման հետ ևան քով առ կա է ա ռեր ևույթ դա տա կան 

սխալ, ո րը կա րող էր ազ դել գոր ծի ել քի վրա, և  ո րի առ կա յու թյու նը հիմն  ա վոր վում է 

ստորև ներ կա յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին՝

1. արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է մատ նան շել հայ ցա դի մու  մու մ առ կա 

ձևա կան սխալ նե րը,

2. արդ յո՞ք վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու  է մի այն հայ ցա դի մու  մի  ձևա կան կող մի  

ու  սու մն  ա սի րու  թյան արդ յու ն քու մ մե ր ժել հայ ցա դի մու  մի  ըն դու  նու  մը` հայ ցա դի մու  մը դրա 

ի րա վու նքն անկ հայ տո րեն չու  նե ցող ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված լի նե լու  հիմ քով:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 
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իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ-

վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-

կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն oրենuգրքով uահ ման ված 

կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 

կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան 

ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ`

1)  խախտ վել են կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել նրա` Հա յաuտա նի Հան-

րա պե տու թյան Uահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, oրենք նե րով կամ 

այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, 

ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար, չեն ա պա հով վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար, uա կայն դրանք պետք է ա պա հով վեին Uահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րի, oրեն քի կամ այլ ի րա վա կան ակ տի ու ժով.

2) նրա վրա ոչ ի րա վա չա փո րեն դրվել է որ ևէ պար տա կա նու թյուն.

3) նա վար չա կան կար գով ոչ ի րա վա չա փո րեն են թարկ վել է վար չա կան պա տաuխա-

նատ վու թյան։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` 

դա տա րա նը մատ նան շում է հայ ցա դի մումն  ե րում առ կա ձևա կան սխալ նե րը, ա ռա ջար-

կում է ճշտել ոչ հստակ հայ ցա յին պա հանջ նե րը, ոչ ճիշտ հայ ցա տե սակ նե րը փո խա րի նել 

պատ շաճ հայ ցա տե սակ նե րով, տար բե րա կել հիմն  ա կան և  ա ծանց յալ պա հանջ նե րը, հա-

մալ րել ոչ բա վա րար փաս տա կան տվյ ալ նե րը, ինչ պես նաև պա հան ջում է, որ ներ կա յաց-

վեն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու և գ նա հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ 

բո լոր ա պա ցույց նե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա-

ձայն` հայ ցա դի մու մը, ի թիվս այլ պայ ման նե րի, բո վան դա կում է հայց վո րի ա նու նը, ազ-

գա նու նը (ան վա նու մը), բնա կու թյան (գտնվե լու) վայ 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, հաuցեն, ե թե հայ ցը 

ներ կա յաց րել է oրեն քով դրա ի րա վունքն ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձը` նաև պաշ տո նը, 

հայ ցի էու թյան հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը, այն փաuտե րը, ո րոնց վրա հիմն  վում է հայց-

վո րի պա հան ջը, հայց վո րի պա հան ջը հիմն  ա վո րող փաս տարկ նե րը, հայց վո րի պա հան ջը:

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 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 73-րդ հոդ վա ծի և 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ, 6-րդ և 7-րդ կե տե րով 

սահ ման ված` հայ ցա դի մու մի ն ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև նույն օ րենսգր-

քի 74-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման ված պա հան ջը, ե թե հա մա պա տաս-

խան վի ճարկ վող ակ տը կամ դրա պատ ճե նը հնա րա վոր է ներ կա յաց նել: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի 

հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցա-

դի մում է ներ կա յաց րել դրա ի րա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը:
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն ցիա յի վե րը շա րադր ված ի րա վադ րույթ նե րը, ե րաշ-

խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան 

արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք նե րը, սահ մա նում 

են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու պայ ման ներ` ան ձի 

խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի մե  լու ի րա վունքն ան-

ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք նե րի խախ տումն  ե րի 

դեպ քում ստա նալ արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն: Այս տե ղից հետ ևում է 

այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նու թյուն անձն ստա նում է 

վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, օ րենք նե րով և  այլ 

ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) ա զա տու թյուն նե րի խախտ-

ման դեպ քում: Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այն ու նի 

հստակ ա ռա քե լու թյուն, հստակ սուբ յեկտ ներ ու հաս ցեա տեր և կոչ ված է ա պա հո վե լու 

ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու մը:

Այս պի սով, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված է ընդ հա նուր 

կա նոն, որ դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը վե րա պահ ված է կոնկ րետ այն ան ձին, ում ի րա-

վունք նե րը խախտ վել են, կամ առ կա է նրա ի րա վունք նե րի խախտ ման վտանգ: Օ րենս դի-

րը, նույն պես ա ռաջ նորդ վե լով այս ընդ հա նուր կա նո նով, վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քում ամ րագ րել է յու րա քանչ յու րի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-

թյան հա մար վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը: Ան ձը կա րող է դի մե լ դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան, ե թե ու նի <<ի րա կան (ռեալ)>> ի րա վունք ներ (տե՛ս, Կա րի նե Ջ լավյ  անն 

ընդ դեմ ՀՀ կա ռա վա րու  թյանն ա ռըն թեր ան շարժ գու յ քի կա դաստ րի պե տա կան կո մի  տեի 

թիվ ՎԴ/6403/05/12 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 08.05.2014 թվա կա նի 

ո րո շու  մը):

Անդ րա դառ նա լով դա տա կան կար գով վար չա կան ակ տի ի րա վա չա փու թյան վի-

ճարկ ման հար ցին` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից 

մե  կում ար ձա նագ րել է, որ վար չա կան ակ տը վի ճար կե լիս դա տա կան պաշտ պա նու-

թյու նից օգտ վե լը չի կա րող լի նել ինք նան պա տակ, այլ այն պետք է ուղղ ված լի նի ան ձի 

խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգն ման ա պա հով մա նը: Ուս տի դի մե  լով վար չա կան 

դա տա րան` ան ձը ոչ մի այն պետք է հիմն  ա վո րի, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա-

վար ման մար մի ն նե րի և դ րանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա կան ակ տերն ըն դուն վել, 

գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը կա տար վել են օ րեն քի խախտ մամբ, այլ նաև 

պետք է մատ նան շի իր այն ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք խախտ վել են 

(տե՛ս, Ս վետ լա նա Օ հան յանն ընդ դեմ Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/0909/05/10 

վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 05.04.2013 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Զար գաց նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն 

իր նախ կի նում կա յաց րած ո րո շումն  ե րից մե  կում ար տա հայ տել է այն տե սա կե տը, որ ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա յի ի մաս տով 

դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի առ կա յու թյան հա մար բա վա րար չէ մի այն սուբ յեկտ նե րի 

անհ րա ժեշտ կազ մի  վե րա բեր յալ պա հան ջի բա վա րա րու մը: Այն, ի թիվս այլ պայ ման նե-

րի, պետք է դի տարկ վի նաև հա մա պա տաս խան սուբ յեկ տի մոտ դա տա րան դի մե  լու ի րա-

վա կան շա հի առ կա յու թյան հա մա տեքս տում` ե լա կետ ըն դու նե լով օ րենսդ րո րեն սահ-

ման ված ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը: Այ սինքն` <<շա հագր գիռ անձ>> հաս կա ցու թյու նը 

գնա հատ ման են թա կա հաս կա ցու թյուն է, և գոր ծը քննող դա տա րանն ի րա վա սու է գնա-

հա տե լու այս հաս կա ցու թյու նը յու րա քանչ յուր գոր ծով` հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ գոր ծի 

հան գա մանք նե րը և պար զե լով, թե արդ յոք տվյ ալ անձն ու նի ի րա վա կան շա հագրգռ վա-

ծու թյուն, թե` ոչ:

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված հայ-

ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու այն հիմ քին, որ հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել դրա ի րա-

վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը` ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ընդգ ծել է, որ հայ ցա դի-

մում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ակն հայտ բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում դա տա րա նը ոչ 

թե ի րա վունք ու նի, այլ պար տա վոր է մե ր ժել դրա ըն դու նու մը: Օ րենս դի րը նման ի րա վա-



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

644

կար գա վոր մամբ ի րա վա ցիո րեն խու սա փել է ոչ տե ղին ու քննու թյան ոչ են թա կա գոր ծե րի 

հե տա զո տու թյու նից, ին չը հան գեց նում է դա տա րա նի ա վե լորդ և  ան հիմն  ծան րա բեռն վա-

ծու թյան և դա տա րա նի վա րույ թում գտնվող մյուս գոր ծե րի քննու թյան ձգձգումն  ե րի: ՀՀ 

վճռա բեկ դա տա րա նը մի ա ժա մա նակ ար ձա նագ րել է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քում նա խա տես ված <<ակն հայ տու թյուն>> եզ րույթն ի րե նից ներ կա յաց նում 

է ան մի  ջա պես աչ քի զար նող, ա ռա ջին իսկ դի տարկ ման պա հին եր ևա ցող, աչ քի ընկ նող 

և  ոչ մի  կերպ չվրի պող ու կաս կած չհա րու ցող ակ ներ ևու թյուն: Այ սինքն` սույն ի րա վա կան 

կար գա վո րու մը կա րող է վե րա բե րել մի այն հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու` չա փա զանց 

պար զո րոշ, մի ան շա նակ և հս տակ ի րա վունք չու նե նա լուն, երբ դա տա րանն ա ներկ բա յո-

րեն և հիմն  ա վոր կեր պով գտնում է, որ տվյ ալ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձն 

այդ պի սի հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չու ներ:

Այս պի սով, ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ ակն հայ տո րեն նման ի րա վունք չու-

նե ցող ան ձի կող մի ց հայ ցա դի մում ներ կա յաց վե լու պա րա գա յում հայ ցա դի մու մը վա րույթ 

չի ըն դուն վում, քա նի որ վար չա կան դա տա վա րու թյու նում հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիու-

թյան փու լում ինչ պես բուն հայ ցա դի մու մի , այն պես էլ դրան կից փաս տաթղ թե րի ընդ-

հան րա կան ու սումն  ա սի րու թյունն ակն հայ տո րեն ցույց են տա լիս, որ հայց վորն այդ գոր-

ծով շա հագր գիռ անձ չի հան դի սա նում (տե´ս, Տիգ րան Սա նա սար յանն ընդ դեմ Եր ևա նի 

քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

Վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո անդ րա դարձ կա տա րե լով 

սույն գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի առջև բարձ րաց ված հար ցին` Վճ ռա բեկ դա տա րա-

նը գտնում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

4-րդ կե տի հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հա մար վար չա կան դա տա րա նը 

նախ և  ա ռաջ պետք է պար զի, թե տվյ ալ դեպ քում հայ ցա դի մու մը կոնկ րետ ում ա նու նից 

է ներ կա յաց վել և  արդ յոք տվյ ալ սուբ յեկ տը հան դի սա նում է իր ա ռեր ևույթ խախտ ված 

<<ի րա կան (ռեալ)>> ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու-

նե ցող շա հագր գիռ անձ, թե` ոչ:

Ե թե իր ա ռեր ևույթ խախտ ված <<ի րա կան (ռեալ)>> ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-

թյամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նե ցող շա հագր գիռ սուբ յեկ տը կոնկ րետ դեպ քում 

ի րա վա բա նա կան անձ է, ա պա ի րա վա բա նա կան ան ձի` ա ռեր ևույթ խախտ ված <<ի րա-

կան (ռեալ)>> ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք ու նեն 

օ րեն քով և վեր ջի նիս կա նո նադ րու թյամբ նա խա տես ված մար մի ն նե րը կամ պաշ տո նա-

տար ան ձինք, ո րոնք կա րող են ինք նու րույն, ա ռանց լիա զո րագ րի ստո րագ րել և դա-

տա րան ներ կա յաց նել հայ ցա դի մու մը, ինչ պես նաև դա տա րա նում հան դես գալ տվյ ալ 

ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից կամ օ րեն քով սահ ման ված կար գով լիա զո րել այլ ան-

ձի` տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից հայց ներ կա յաց նե լու և ն րա դա տա վա րա կան 

ներ կա յա ցուց չու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Այս պի սով, իր ա ռեր ևույթ խախտ ված ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի պաշտ-

պա նու թյան նպա տա կով դա տա րան դի մե  լու` ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վունքն ի րա-

կա նաց վում է վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան մար մի ն նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց 

մի  ջո ցով` ինչ պես ինք նու րույն, այն պես էլ եր րորդ ան ձանց հա մա պա տաս խան լիա զո րու-

թյուն նե րով օժ տե լու ե ղա նա կով: Բո լոր դեպ քե րում, երբ հայ ցը ներ կա յաց վում է ի րա վա-

բա նա կան ան ձի ա նու նից, հայ ցա դի մու մը նախ պետք է նշում պա րու նա կի այն մա սին, 

որ գոր ծով հայց վորն ի րա վա բա նա կան անձն է` մատ նան շե լով վեր ջի նիս ան վա նու մը և  

օ րեն քով սահ ման ված այլ տվյ ալ նե րը: Այ նու հետև, հայ ցա դի մու մը պետք է նշում պա րու-

նա կի այն մա սին, թե ով է տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից ներ կա յաց նում այն, 

մաս նա վո րա պես` oրեն քով և  այլ նոր մա տիվ ակ տե րով կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կա-

նո նադ րու թյամբ ի րա վա բա նա կան ան ձը ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյամբ օժտ ված ան ձը, 

թե՝ վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հայ ցա դի մու մի ն ներ կա յաց վող վե րոգր յալ 

ձևա կան պա հանջ նե րի պահ պա նու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի դա տա րա նի կող մի ց 
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հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց րած ի րա կան սուբ յեկ տին պար զե լու և ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի կի րառ ման հար ցը լու ծե լու 

հա մար:

Այ նու հան դերձ, գործ նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ դա տա րան հայց ներ կա-

յաց նե լու ի րա վուն քը կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան ան ձին պատ կա նե լով հան դերձ` դա տա-

րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մու մի  նե րա ծա կան և (կամ) եզ րա փա կիչ մա սե րում որ պես 

հայց վոր նշվում է ոչ թե տվյ ալ ի րա վա բա նա կան ան ձը, այլ վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան 

մար մի  նը (պաշ տո նա տար ան ձը): Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման դեպ քե րում 

վար չա կան դա տա րա նը կա րող է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին ո րո-

շում կա յաց նել մի այն հայ ցա դի մու մի  և կից փաս տաթղ թե րի ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի-

րու թյան արդ յուն քում ձևա վոր ված այն հա մոզ մուն քի հի ման վրա, որ հայցն ի րա կա նում 

չի ներ կա յաց վել ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նից:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշված հան գա ման քը բա ցա հայ տե լու 

հա մար վար չա կան դա տա րա նը պետք է ու սումն  ա սի րի ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  ոչ 

մի այն ձևա կան կող մը, այլ նաև վեր ջի նիս բո վան դա կու թյու նը: Այլ կերպ ա սած` պար զե լու 

հա մար, թե հայ ցա դի մու մը կոնկ րետ ում ա նու նից է ներ կա յաց վել, դա տա րա նը պետք է 

ոչ մի այն ու սումն  ա սի րի հայ ցա դի մու մի  նե րա ծա կան կամ եզ րա փա կիչ մա սե րը, այլ նաև` 

դրա բուն բո վան դա կու թյու նը (հայ ցի էու թյան հա կիրճ նկա րագ րու թյու նը, այն փաuտե րը, 

ո րոնց վրա հիմն  վում է հայց վո րի պա հան ջը, հայց վո րի պա հան ջը հիմն  ա վո րող փաս-

տարկ նե րը, ինչ պես նաև հայց վո րի պա հան ջը):

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ հայ ցա դի մու մի  

ըն դու նե լիու թյան փու լում ինչ պես բուն հայ ցա դի մու մի , այն պես էլ դրան կից փաս տաթղ-

թե րի մի այն ընդ հան րա կան ու սումն  ա սի րու թյան արդ յուն քում է վար չա կան դա տա րանն 

ի րա վա սու հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ոչ թե շա հագր գիռ 

ի րա վա բա նա կան ան ձի, այլ վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի` որ պես 

ֆի զի կա կան ան ձի ա նու նից, որն այդ գոր ծով չի կա րող պատ շաճ հայց վոր հան դի սա նալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով դի մե  լով դա-

տա րան` Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակ տը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 34-38): Նշ ված ակ-

տով Ըն կե րու թյան կող մի ց ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քը պա կաս հայ-

տա րա րագ րե լու հա մար Ըն կե րու թյան նկատ մամբ մաք սա տուր քի և  ա վե լաց ված ար ժե քի 

հար կի գծով ա ռա ջադր վել են լրա ցու ցիչ պար տա վո րու թյուն ներ` ըն դա մե  նը 1.257.245 ՀՀ 

դրա մի  չա փով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 45-50):

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 14.08.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Ըն կե րու թյան տնօ րեն 

Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է` դրա-

նում թույլ տրված սխալ նե րը վե րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե լու հա մար, իսկ ՀՀ վար-

չա կան դա տա րա նի կող մի ց որ պես հայ ցա դի մու մում թույլ տրված սխալ` մատ նանշ վել 

է հայ ցա դի մու մի ն կից ներ կա յաց ված ո րոշ փաս տաթղ թե րի ոչ հա յե րեն (օ տա րա լե զու) 

լի նե լը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 28):

Դա տա րա նը 08.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս-

մի կ Հով հան նիս յա նի կող մի ց կրկին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նելն 

այն հիմ քով, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է դրա ի րա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող 

ան ձի կող մի ց: Իր այդ ո րո շու մը Դա տա րա նը պատ ճա ռա բա նել է այն հան գա ման քով, որ 

Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակ տը վե րա բե րում է Ըն կե րու թյա նը, իսկ ներ-

կա յաց ված հայ ցա դի մու մում որ պես հայց վոր նշվել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով-

հան նիս յա նը, որն էլ ստո րագ րել է հայ ցա դի մու մը: Այ սինքն` հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց-

վել է ոչ թե Ըն կե րու թյան, այլ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նից, 

մի նչ դեռ սույն գոր ծով հայց վոր կա րող էր հան դի սա նալ Ըն կե րու թյու նը, ո րի ա նու նից 

հայ ցա դի մու մը կա րող էր ներ կա յաց նել դրա ի րա վուն քը (լիա զո րու թյու նը) ու նե ցող ան ձը 

(հա տոր 1-ին, գ.թ. 56-57):
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Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, 20.10.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժե լով Ըն կե րու թյան 

տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և  ան փո փոխ թող նե լով Դա տա րա-

նի 08.09.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը, գտել 

է, որ Դա տա րանն ի րա վա ցիո րեն է եզ րա հան գել, որ տվյ ալ դեպ քում հայ ցը ներ կա յաց վել 

է դրա ի րա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մի ց: Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 

ո րոշ ման հիմ քում մաս նա վո րա պես դրել է հետև յալ հան գա մանք նե րը` ինչ պես 07.08.2014 

թվա կա նին ներ կա յաց ված, այն պես էլ վե րա դար ձից հե տո` 01.09.2014 թվա կա նին, ներ-

կա յաց ված հայ ցա դի մումն  ե րով որ պես հայց վոր նշվել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ 

Հով հան նիս յա նը, հայ ցա դի մու մի  վեր ջում ևս  որ պես հայց վոր նշված է << Հաս մի կ Հով հան-

նիս յան>>, բա ցի այդ, հայ ցա դի մու մը կրկին ներ կա յաց նե լու դի մու մի  մե ջ հստակ նշվել 

են <<իմ կող մի ց ներ կա յաց ված վի ճարկ ման հայց>> բա ռե րը, իսկ որ պես դի մող նշվել է 

Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նը:

Ըստ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` նշված փաս տերն ի րենց հա մակ ցու թյան մե ջ ակն հայ-

տո րեն վկա յում են, որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է ոչ թե Ըն կե րու թյան, այլ Ըն կե րու-

թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի կող մի ց, ո րի պա րա գա յում ի րա վա չափ է Դա տա-

րա նի 08.09.2014 թվա կա նի ո րոշ ման եզ րա հան գումն  առ այն, որ հայ ցը ներ կա յաց րել է 

դրա ի րա վունքն ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձը (Ըն կե րու թյան տնօ րե նը), քա նի որ վի-

ճարկ վում է ոչ թե Ըն կե րու թյան տնօ րե նի, այլ` Ըն կե րու թյան նկատ մամբ կազմ ված ակ տը։ 

Ըստ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի` <<(...) ըն դա մե  նը պետք է հայց ներ կա յաց վի Ըն կե րու  թյան, 

այլ ոչ թե տնօ րե նի կող մի ց, ո րի պա րա գա յու մ այն կա րող է ստո րագր վել ցան կա ցած լիա-

զոր ան ձի կող մի ց, ինչ պես նաև` տնօ րե նի կող մի ց, ա ռանց հա տու կ լիա զո րու  թյան։ Ընդ 

ո րու մ, ե թե խնդիր կա ռա ջա նա ներ կա յաց ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամկ  ետ-

նե րի բաց թող նե լու  հետ, ա պա Ըն կե րու  թյու  նը զրկված չէ վե րը նշված փաս տե րի հիմ քով 

ժամկ  ետ նե րը հար գե լի հա մա րե լու  մի ջ նոր դու  թյու ն ներ կա յաց նե լու  հնա րա վո րու  թյու  նից 

(...)>> (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 42-44):

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի փաս տարկ նե րը` Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Սույն վար չա կան գոր ծով Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակ տը դա տա-

կան կար գով վի ճար կե լու ի րա վա կան շա հագրգռ վա ծու թյուն ու նի Ըն կե րու թյու նը, քա նի 

որ նշված վար չա կան ակ տով լրա ցու ցիչ դրա մա կան պար տա վո րու թյուն ներ են ա ռա-

ջադր վել հենց Ըն կե րու թյան նկատ մամբ: Այլ կերպ ա սած` սույն վար չա կան գոր ծով Ըն կե-

րու թյու նը հան դի սա նում է <<շա հագր գիռ անձ>>, քա նի որ Վար չու թյան 29.04.2014 թվա-

կա նի թիվ 158 ակ տով կա րող են ա ռեր ևույթ խախտ ված լի նել Ըն կե րու թյան <<ի րա կան 

(ռեալ)>> ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: Այ սինքն` Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա-

նի թիվ 158 ակ տի վի ճարկ ման պա հան ջով վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը 

վե րա պահ ված է Ըն կե րու թյա նը: Հետ ևա բար ստո րա դաս դա տա րան ներն ի րա վա ցիո րեն 

են հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 158 ակ տի 

վի ճարկ ման հայ ցը կա րող էր ներ կա յաց վել Ըն կե րու թյան ա նու նից, և հիմն  ա վոր կեր պով 

գտել են, որ սույն գոր ծով պատ շաճ հայց վոր կա րող էր հա մար վել Ըն կե րու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի հիմն  ա վոր վա ծու թյունն ու օ րի նա կա նու թյու նը գնա-

հա տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք սույն վար չա կան գոր ծով դա տա րան 

ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է Ըն կե րու թյան, թե` Ըն կե րու թյան տնօ րեն 

Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նից: Այլ կերպ ա սած` սույն վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյան 

հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման քի բա ցա հայ տու մը, թե արդ յոք 

07.08.2014 թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց նե լով Վար չու թյան 29.04.2014 

թվա կա նի թիվ 158 ակ տի վի ճարկ ման հայ ցա դի մում` Ըն կե րու թյան տնօ րե նը գոր ծել է 

ան ձամբ իր, թե` Ըն կե րու թյան ա նու նից:

Այս պես, << Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյուն նե րի մա սին>> 

ՀՀ օ րեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի <<ա>> կե տի հա մա ձայն` ըն կե րու թյան գոր ծա դիր 
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մար մի նն ա ռանց լիա զո րագ րի գոր ծում է ըն կե րու թյան ա նու նից, այդ թվում` ներ կա յաց-

նում է նրա շա հե րը և կն քում գոր ծարք ներ:

Վ կա յա կոչ ված ի րա վա նոր մի  բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ սահ մա նա փակ պա-

տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան ա նու նից ա ռանց լիա զո րագ րի հան դես գա լու, նրա 

շա հե րը ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նի այդ ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի  նը` գլխա վոր 

տնօ րե նը, նա խա գա հը և  այ լոք: Հետ ևա բար սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյամբ 

ըն կե րու թյան ա նու նից դա տա րան ներ կա յաց վող հայ ցա դի մումն  երն ա ռանց լիա զո րագ րի 

կա րող են ստո րագր վել վեր ջի նիս տնօ րե նի կող մի ց:

Այս պի սով, սույն վար չա կան գոր ծով դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մումն  Ըն կե-

րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի կող մի ց ստո րագր ված լի նե լը չի նշա նա կում, 

որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց ված է Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նից, քա նի որ վեր ջինս 

որ պես Ըն կե րու թյան գոր ծա դիր մար մի ն` տնօ րեն, կա րող է դա տա րան հայց ներ կա յաց-

նել նաև Ըն կե րու թյան ա նու նից: Ըն կե րու թյան տնօ րե նի վե րոգր յալ ի րա վա զո րու թյու նը 

նա խա տես ված է նաև Ըն կե րու թյան կա նո նադ րու թյան 8.6-րդ կե տում, ո րի հա մա ձայն` 

Ըն կե րու թյան տնօ րենն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում ա ռանց լիա զո րագ րի գոր ծում 

է Ըն կե րու թյան ա նու նից, այդ թվում` ներ կա յաց նում է նրա շա հե րը և կն քում գոր ծարք ներ 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 22-30):

Ինչ վե րա բե րում է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վկա յա կոչ ված մյուս փաս տարկ-

նե րին, ո րոնք հիմն  ա վո րում են հայ ցա դի մու մը ոչ թե Ըն կե րու թյան, այլ Ըն կե րու թյան 

տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նից ներ կա յաց ված լի նե լու հան գա ման քը, ա պա 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ դրանք բա վա րար չեն այդ պի սի եզ րա կա ցու թյան 

հան գե լու հա մար: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց վկա յա կոչ ված փաս տարկ նե րը վե-

րա բե րում են ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  ձևա կան կող մի ն, մի նչ դեռ նշված հայ ցա դի-

մու մի  և կից փաս տաթղ թե րի բո վան դա կու թյան ու սումն  ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ այն 

ի րա կա նում ներ կա յաց վել է հենց Ըն կե րու թյան ա նու նից` վեր ջի նիս հա մա պա տաս խան 

մարմն  ի (պաշ տո նա տար ան ձի)` տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի մի  ջո ցով:

Բա ցի այդ, Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա վե լել, որ սույն գոր-

ծով մի նչև Դա տա րա նի կող մի ց 08.09.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր-

ժե լու մա սին>> ո րո շու մը կա յաց նե լը, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը 14.08.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ վե րա դարձ րել է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի ներ կա յաց-

րած հայ ցա դի մու մը` դրա նում թույլ տրված սխալ նե րը վե րաց նե լու և կր կին ներ կա յաց նե-

լու հա մար, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց որ պես հայ ցա դի մու մում թույլ տրված 

սխալ մատ նանշ վել է մի այն հայ ցա դի մու մի ն կից ներ կա յաց ված ո րոշ փաս տաթղ թե րի ոչ 

հա յե րեն (օ տա րա լե զու) լի նե լը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 28):

Մինչ դեռ, տվյ ալ դեպ քում, ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, ա ռաջ նորդ վե լով ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով, իր 14.08.2014 թվա-

կա նի << Հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մա սին>> ո րոշ մամբ պար տա վոր էր որ պես հայ-

ցա դի մու մի  մե ջ առ կա ձևա կան սխալ մատ նան շել նաև այն, որ սույն գոր ծով պատ շաճ 

հայց վոր կա րող է հա մար վել Ըն կե րու թյու նը, իսկ հայ ցա դի մու մի  ու սումն  ա սի րու թյու նից 

մի ան շա նակ պարզ չէ` այն ներ կա յաց վել է Ըն կե րու թյան, թե` Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս-

մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նից: ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը պետք է իր ո րոշ մամբ ա ռա-

ջար կեր Ըն կե րու թյան տնօ րե նին ճշտել նշված հան գա ման քը և հայ ցա դի մու մը կազ մե լ 

այն պես, որ դրա ձևա կան մա սում որ պես հայց վոր մատ նանշ ված ան ձը հա մընկ նի գոր-

ծով շա հագր գիռ ան ձի, այն է` Ըն կե րու թյան հետ: Մինչ դեռ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, իր 

վե րը նշված ո րոշ մամբ պար տա վոր լի նե լով նշել հայ ցա դի մու մում առ կա բո լոր ձևա կան 

սխալ նե րը, որ ևէ անդ րա դարձ չի կա տա րել ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մում առ կա վե րը 

նշված ձևա կան սխալ նե րին, ո րոնք հե տա գա յում Դա տա րա նի հա մար հիմք են հան դի-

սա ցել եզ րա կաց նե լու, որ հայ ցա դի մու մը չի ներ կա յաց վել գոր ծով պատ շաճ հայց վո րի` 

Ըն կե րու թյան ա նու նից:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան-

նե րը հաշ վի չեն ա ռել, որ Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նը, 07.08.2014 
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թվա կա նին ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց նե լով Վար չու թյան 29.04.2014 թվա կա նի 

թիվ 158 ակ տի վի ճարկ ման հայ ցա դի մում, ի րա կա նում գոր ծել է ոչ թե իր, այլ` Ըն կե րու-

թյան ա նու նից և  ի շահ Ըն կե րու թյան: Փաս տո րեն, Ըն կե րու թյու նը, գոր ծե լով իր մարմն  ի` 

տվյ ալ դեպ քում տնօ րե նի մի  ջո ցով, հայց է ներ կա յաց րել դա տա րան` դրա նով իսկ ի րաց-

նե լով իր ա ռեր ևույթ խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ դա տա րան դի մե  լու 

իր ի րա վուն քը:

Թեև ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  մի այն ձևա կան կող մի  ու սումն  ա սի րու թյու նը 

վկա յում է, որ հայ ցա դի մու մի  մե ջ որ պես հայց վոր նշված է Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս-

մի կ Հով հան նիս յա նի ա նու նը, սա կայն Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ հայ ցա դի-

մու մի  մի այն ձևա կան կող մի  ու սումն  ա սի րու թյու նը բա վա րար չէ եզ րա կաց նե լու հա մար, 

որ հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վել է ոչ թե Ըն կե րու թյան, այլ վեր ջի նիս տնօ րեն Հաս մի կ 

Հով հան նիս յա նի ա նու նից, քա նի որ դա տա րանն ի րա վա սու է հան գել այդ պի սի եզ րա կա-

ցու թյան հայ ցա դի մու մի  և կից փաս տաթղ թե րի ձևա կան մա սի և բո վան դա կու թյան, այլ ոչ 

թե մի այն դրանց ձևա կան կող մի  ու սումն  ա սի րու թյան արդ յուն քում: 

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է.

ա) Ըն կե րու թյան տնօ րեն Հաս մի կ Հով հան նիս յա նի կող մի ց 07.08.2014 թվա կա նին 

ՀՀ վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  և կից փաս տաթղ թե րի ձևա կան 

մա սի և բո վան դա կու թյան հա մա տեղ ու սումն  ա սի րու թյու նը վկա յում է, որ հայ ցա դի մումն  

ի րա կա նում ներ կա յաց վել է Ըն կե րու թյան ա նու նից և  ի շահ Ըն կե րու թյան այդ պի սի ի րա-

վա սու թյուն ու նե ցող սուբ յեկ տի մի  ջո ցով,

բ) ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, 14.08.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ վե րա դարձ նե լով 

նշված հայ ցա դի մու մը և  օ րեն քով սահ ման ված կար գի խախտ մամբ չկա տա րե լով ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված հայ ցա դի մու մում առ կա ձևա կան 

սխալ նե րը մատ նան շե լու իր պար տա կա նու թյու նը, հե տա մուտ չի ե ղել հայ ցա դի մու մում 

առ կա բո լոր թե րու թյուն նե րը մատ նան շե լու հար ցում, չի ա ռա ջար կել Ըն կե րու թյան տնօ-

րե նին հայ ցա դի մու մի  ձևա կան կող մը հստա կեց նել այն պես, որ դրա նում որ պես հայց վոր 

նշված ան ձը հա մա պա տաս խա նի սույն գոր ծով պատ շաճ հայց վոր հան դի սա ցող սուբ-

յեկ տին` Ըն կե րու թյա նը, չի ուղ ղոր դել Ըն կե րու թյան տնօ րե նին հայ ցա դի մու մում հստա կո-

րեն լրաց նել հայց վոր ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քով պա հանջ վող տե ղե կու թյուն նե րը` ան վա նու մը, գտնվե լու վայ րը, 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 հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձի (տնօ րե նի) ա նու նը, ազ գա-

նու նը, հաuցեն և պաշ տո նը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տը սույն գոր ծով կի րա ռե լի 

չէ, և Դա տա րանն ի րա վա սու չէր մե ր ժել հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը` այն` դրա ի րա վունքն 

ակն հայ տո րեն չու նե ցող ան ձի կող մի ց ներ կա յաց ված լի նե լու հիմ քով, ինչն ան տես վել է 

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան 

ակտ կա յաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե 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` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա-

նի 20.10.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը և կա յաց-

նել նոր դա տա կան ակտ` վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 08.09.2014 թվա կա նի 

<< Հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5014/05/09 

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/5014/05/09

Նա խա գա հող դա տա վոր`  Ա. Ա բովյ  ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 
2015 թվա կա նի մա յի սի 13-ին,

քննար կե լով ըստ հայ ցի Ս պար տակ Մար տի րոս յա նի ընդ դեմ Կենտ րոն նո տա րա կան 

տա րած քի նո տար Էմ մա Շա բո յա նի (այ սու հետ` Նո տար), եր րորդ ան ձինք Ն շան և Սամ վել 

Մար տի րոս յան նե րի` Նո տա րի կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա-

կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 մա սով, և 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժումն  

ան վա վեր ճա նա չե լու և Նո տա րին Եր ևան քա ղա քի Ա զատ Վշ տու նու փո ղո ցի թիվ 96 հաս-

ցեի բնա կե լի տան 3/16 մա սի նկատ մամբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լուն 

պար տա վո րեց նե լու պա հանջ նե րի մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 29.09.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա-

սին>> ո րոշ ման դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան (այ սու հետ` Կա ռա վա րու թյուն) ներ կա յա ցու ցիչ 

Դա նիել Մ խե յա նի բե րած վճռա 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` Ս պար տակ Մար տի րոս յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել 

Նո տա րի կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 մա սով, 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժու մը, ինչ պես նաև պար-

տա վո րեց նել Նո տա րին Եր ևան քա ղա քի Ա զատ Վշ տու նու փո ղո ցի թիվ 96 հաս ցեի բնա-

կե լի տան 3/16 մա սի նկատ մամբ տալ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Հա կոբ յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

18.07.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Նո տա րը փո խա րին վել է ի րա վա հա ջոր դով` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նով, իսկ նույն թվա կա նի մե կ այլ ո րոշ մամբ Նո տա րը ներգ րավ վել է 

որ պես գոր ծով եր րորդ անձ:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 29.09.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա ռա վա րու թյան վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո-
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րեն` Դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի << Պա տաս խա նո ղին ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի-

նե լու մա սին>> ո րո շու մը վե րաց վել է մաս նա կիո րեն` Նո տա րին Եր ևան քա ղա քի Ա զատ 

Վշ տու նու փո ղո ցի թիվ 96 հաս ցեի բնա կե լի տան 3/16 մա սի նկատ մամբ ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լուն պար տա վո րեց նե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով Նո տա րին 

ի րա վա հա ջոր դով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով, փո խա րի նե լու մա սով: Մ նա-

ցած մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա նի ո րո շու մը` Նո տա րի կող մի ց 

09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա-

գի րը` 3/16 մա սով, և 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժումն  ա վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հանջ-

նե րի մա սով Նո տա րին ի րա վա հա ջոր դով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով փո խա րի-

նե լու մա սով, թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 20-

րդ հոդ վա ծը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ո րոշ մամբ հան գել է սխալ եզ րա կա ցու թյան, որ դա-

տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյու նը հնա րա վոր է նաև նյու թաի րա վա կան ի րա վա հա-

ջոր դու թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում` ան տե սե լով, որ դա տա վա րա կան ի րա վա-

հա ջոր դու թյու նը հիմն  ված է նյու թաի րա վա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան վրա, որ պի սին 

սույն գոր ծի շրջա նակ նե րում բա ցա կա յում է: Բա ցի այդ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի բո վան դա կու թյու նից ևս բ խում է, որ 

օ րենս դիրն ի սկզբա նե նա խա տե սել է այն պի սի ի րադ րու թյան հնա րա վո րու թյուն, երբ 

նյու թաի րա վա կան ի րա վա հա ջոր դու թյու նը բա ցառ վում է, հետ ևա բար բա ցառ վում է նաև 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյու նը:

Այ նո ւա մե  նայ նիվ, ե թե Ս պար տակ Մար տի րոս յա նի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա-

հե րի պաշտ պա նու թյան տե սանկյ  ու նից անհ րա ժեշտ է սույն գոր ծով Նո տա րին փո խա-

րի նել ի րա վա հա ջոր դով, ա պա << Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի, ՀՀ նո տա րա կան 

պա լա տի կա նո նադ րու թյան և  ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան այլ ակ տե րի հա մա կար-

գա յին վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա հան գել, որ Նո տա րի դա տա վա րա կան ի րա-

վա հա ջորդ պետք է ճա նա չել ոչ թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը, այլ ՀՀ նո տա րա-

կան պա լա տին, որն ի րա վա սու է նո տար նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գալ 

ՀՀ դա տա կան ատ յան նե րում:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր-

ժե լու մա սով վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.09.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո-

ղո քը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սին>> ո րո շու մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` ընդ հան րա պես 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան և  ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման 

վար չա դա տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի կի րառ ման և մաս նա վո րա պես` վար չա կան 

գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում նո տա րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րած ան ձին պատ շաճ 
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պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա-

նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու 

հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք ի րա վա կան հիմ քե րի և  ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկյ  ու  նից 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու  թյան և  ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման 

վար չա դա տա վա րա կան ինս տի տու տ նե րը նու յ նա կան են,

2. արդ յո՞ք ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի վկա յագ րի տրա մադ րու  մը մե ր ժե լիս նո տարն 

ի րա կա նաց նու մ է հան րա յին գոր ծա ռու յթ, թե հան դես է գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա վա-

հա րա բե րու  թյան մաս նա կից,

3. արդ յո՞ք նո տա րի գոր ծո ղու  թյու ն նե րի ի րա վա չա փու  թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ 

հա րու ց ված վար չա կան գոր ծի քննու  թյան ըն թաց քու մ գոր ծով պա տաս խա նող նո տա րի 

լիա զո րու  թյու ն նե րի դա դար ման, այդ թվու մ նաև` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու  

դեպ քու մ վեր ջինս պետք է փո խա րին վի ի րա վա հա ջոր դով, թե` պատ շաճ պա տաս խա նո-

ղով,

4. նո տա րի գոր ծո ղու  թյու ն նե րի ի րա վա չա փու  թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րու ց-

ված վար չա կան գոր ծի քննու  թյան ըն թաց քու մ զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված նո տա-

րի փո խա րեն ո՞վ պետք է ներգ րավ վի վար չա կան դա տա վա րու  թյա նը` որ պես պատ շաճ 

պա տաս խա նող:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան-

քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա-

վունք:

Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, ում Կոն վեն ցիա յով ամ-

րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե 

խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձինք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա վա րու թյան մաuնա կից ներն են կող մե  րը` հայց վո րը և պա տաuխա նո ղը, 

ինչ պես նաև եր րորդ ան ձինք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

պա տաuխա նողն այն վար չա կան մար մի նն է, պաշ տո նա տար ան ձը, ֆի զի կա կան կամ 

ի րա վա բա նա կան ան ձը, ո րի դեմ հայց է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա վա րու թյու նից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու դեպ քում (ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ 

վար չա կան մարմն  ի վե րա կազ մա կեր պում, ֆի զի կա կան ան ձի մահ կամ պար տա վո րու-

թյուն նե րում ան ձանց փո փոխ ման այլ դեպ քեր) դա տա րա նը կա տա րում է այդ կող մի  փո-

խա րի նում նրա ի րա վա հա ջոր դով, ո րի վե րա բեր յալ կա յաց նում է ո րո շում` ա ռան ձին դա-

տա կան ակ տի տես քով: Նույն հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն` ի րա վա հա ջոր դու թյուն 
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հնա րա վոր է դա տա վա րու թյան յու րա քանչ յուր փու լում, իսկ 5-րդ մա սի հա մա ձայն` այն 

գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա տար վել են դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մի նչև ի րա վա-

հա ջոր դի` գոր ծի մե ջ մտնե լը, նրա հա մար պար տա դիր են այն քա նով, որ քա նով դրանք 

պար տա դիր կլի նեին այն ան ձի հա մար, ո րին փո խա րի նել է ի րա վա հա ջոր դը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Գոր ծի քննու թյան նա խա պատ րաuտման կամ դա տաքն նու թյան ըն թաց քում հայց-

վո րի մի ջ նոր դու թյամբ կամ նրա հա մա ձայ նու թյամբ դա տա րա նը փո խա րի նում է պա-

տաuխա նո ղին:

2. Ե թե դա տա րա նը հան գում է այն հա մոզ ման, որ հայ ցը ներ կա յաց վել է ոչ այն պա-

տաuխա նո ղի դեմ, ո րը պետք է պա տաuխա նի ըuտ հայ ցի, ա պա դա տա րա նը կա րող է 

հայց վո րի հա մա ձայ նու թյամբ ոչ պատ շաճ պա տաuխա նո ղին փո խա րի նել պատ շաճ պա-

տաuխա նո ղով: Ե թե հայց վո րը հա մա ձայն չէ պա տաuխա նո ղին փո խա րի նե լուն, ա պա 

դա տա րա նը կա րող է այդ ան ձին ներգ րա վել որ պեu երկ րորդ պա տաuխա նող:

3. Ոչ պատ շաճ պա տաuխա նո ղին փո խա րի նե լուց կամ գոր ծում որ պես երկ րորդ պա-

տաuխա նող ներգ րա վե լուց հե տո գոր ծի վա րույ թը uկu վում է գոր ծը դա տաքն նու թյան 

նա խա պատ րաս տե լու փու լից:

4. Պա տաuխա նո ղին փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաuխա նո ղին որ պեu երկ-

րորդ պա տաuխա նող ներգ րա վե լու մաuին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 220-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա են նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան 

գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րը, նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե-

լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`

1. Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րով ներ կա յաց ված հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան 

լու ծող դա տա կան ակտ է կա յաց նում նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա-

նա չե լու և դ րա հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու վե րա բեր յալ, իսկ նման պա հան ջի և հա մա-

պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում նաև պար տա վո րեց նում է նո տա րին կա-

տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը:

2. Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար-

կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը պար տա վո րեց-

նում է նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը:

3. Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր-

ժե լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով հայ ցը բա-

վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը վճիռ է կա յաց նում նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան հետ-

ևան քով հայց վո րին պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու մա սին:

4. Նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան հետ ևան քով ծա գող քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա-

րա բե րու թյուն նե րից բխող բո լոր գոր ծե րը, նե րառ յալ` վա վե րաց ված գոր ծարք նե րի կող մե -

րի մի ջև ա ռա ջա ցած վե ճե րը, ընդ դատ յա են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի 

դա տա րա նին, ե թե դրանք, նույն գլխի հա մա ձայն, քննու թյան են թա կա պա հանջ նե րից 

ա ծանց վող պա հանջ ներ չեն:

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո տարն 

իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու-

թյան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի (...), նույն օ րեն քի, 

այլ օ րենք նե րի և  ի րա վա կան ակ տե րի ու Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե րի (...) հի ման վրա:

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո տարն 

ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա-

նաց նող անձ է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից, Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում է նույն 
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օ րեն քով նա խա տես ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ: Նո տա րի 

կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են մի այն նույն օ րեն քով:

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան ձը, 

ո րի շա հե րը շո շա փում է նո տա րի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան ձը, ո րին մե րժ վել է նո տա րա-

կան գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը, կա րող է կա տար ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ 

նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լը բո ղո քար կել դա տա րան:

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո-

տա րը Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով սահ ման ված գույ քա յին պա տաս խա նատ վու թյուն 

է կրում մի այն իր կող մի ց դի տա վո րու թյամբ թույլ տրված խախ տումն  ե րի հետ ևան քով 

նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար դի մած ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սի հա մար: 

Նո տա րի կող մի ց իր ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի խախտ ման հետ ևան քով 

պատ ճառ ված վն ա սի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը պա տաս խա նատ վու-

թյուն չի կրում:

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` նո տա-

րա կան պա լատն ինք նա կա ռա վար ման սկզբուն քի և նո տար նե րի պար տա դիր ան դա մակ-

ցու թյան վրա հիմն  ված` նո տար նե րի մաս նա գի տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն 

է: Նո տա րա կան պա լատն իր գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու-

թյա նը, նույն օ րեն քին, այլ օ րենք նե րին և  ի րա վա կան ակ տե րին և  իր կա նո նադ րու թյա նը 

հա մա պա տաս խան: Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն` նո տա րա կան պա լա տը ներ-

կա յաց նում և պաշտ պա նում է նո տար նե րի շա հե րը, նրանց օգ նու թյուն է ցույց տա լիս նո-

տա րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, (...) ի րա կա նաց նում է նույն օ րեն քով նա-

խա տես ված այլ լիա զո րու թյուն ներ:

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի կա նո նադ րու թյան 1-ին կե տի հա մա ձայն` ՀՀ նո տա րա կան 

պա լատն ինք նա կա ռա վար ման սկզբուն քի և նո տար նե րի պար տա դիր ան դա մակ ցու թյան 

վրա հիմն  ված` նո տար նե րի մաս նա գի տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն է, ո րի 

նպա տա կը նո տար նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լը և պաշտ պա նելն է, նո տա րա կան գոր ծու-

նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս նրանց օգ նու թյուն ցույց տա լը և  այդ գոր ծու նեու թյան նկատ-

մամբ հսկո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը:

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի կա նո նադ րու թյան 2-րդ կե տի հա մա ձայն` պա լատն ի րա-

վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ է ձեռք է բե րում պե տա կան գրանց ման պա հից, (...) 

կա րող է իր ա նու նից ձեռք բե րել ու ի րա կա նաց նել գույ քա յին և  անձ նա կան ոչ գույ քա յին 

ի րա վունք ներ, կրել պար տա կա նու թյուն ներ, դա տա րա նում հան դես գալ որ պես հայց վոր 

կամ պա տաս խա նող:

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տի կա նո նադ րու թյան 8-րդ կե տի 3-րդ  են թա կե տի հա մա-

ձայն` նույն կա նո նադ րու թյան 1-ին կե տում ամ րագր ված նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մանն 

ուղղ ված` պա լա տը ներ կա յաց նում և պաշտ պա նում է պա լա տի ան դամն  ե րի ի րա վունք նե-

րը և շա հե րը պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րում, ինչ պես նաև 

այլ ան ձանց և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև դա-

տա րա նում:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծով կար գա վո րել է վար չա կան դա տա-

վա րու թյու նում դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան ծագ ման հիմ քե րի, կա տար ման 

կար գի և  ի րա վա կան հետ ևանք նե րի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը: ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վադ րույթ նե րի բո վան-

դա կու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյու նը վի ճե լի ի րա վա-

հա րա բե րու թյուն նե րից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու դեպ քում դա տա վա րու թյան կող մի  

փո խա րի նումն  է նրա ի րա վա հա ջոր դով: Ընդ ո րում, դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու-

թյու նը հնա րա վոր է դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում, իսկ ի րա վա հա ջոր դին դա-

տա վա րու թյա նը թույ լատ րե լը ձևա կերպ վում է դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ-

մամբ` ա ռան ձին դա տա կան ակ տի տես քով: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան ծագ-
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ման հիմ քե րը. այս պես` վար չա կան դա տա վա րու թյու նում ի րա վա հա ջոր դու թյու նը տե ղի է 

ու նե նում դա տա վա րու թյու նից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու հետև յալ դեպ քե րում.

1. ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում,

2. վար չա կան մարմն  ի վե րա կազ մա կեր պում,

3. ֆի զի կա կան ան ձի մահ,

4. պար տա վո րու թյուն նե րում ան ձանց փո փոխ ման այլ դեպ քեր:

Այս պի սով, օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սում թվար կել է այն փաս տա կազ մե  րի սպա ռիչ ցան կը, ո րոնց գործ նա կա նում առ-

կա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վար չա կան դա տա րա նին` կի րա ռե լու ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա տես ված ի րա-

վա կան հետ ևան քը, այն է` դա տա վա րու թյան կող մի ն փո խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով: 

Այ սինքն` վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է դա տա վա րու թյան կող մի ն նրա ի րա վա հա-

ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նել մի այն վե րը նշված հիմ քե րից որ ևէ մե  կի 

առ կա յու թյան պա րա գա յում: Հետ ևա բար վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ դա տա-

վա րու թյան կող մի ն փո խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով` հիմն  վե լով այն պի սի փաս տա-

կազ մե  րի վրա, ո րոնք նա խա տես ված չեն ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում: Ա վե լին, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ դա տա վա րա կան ի րա վա հա-

ջոր դու թյու նը են թադ րում է, որ ի րա վա հա ջոր դը շա րու նա կում է մաս նակ ցել վար չա կան 

դա տա վա րու թյա նը դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ամ բողջ ծա վա լով` 

ի րա վա նա խոր դի ու նե ցած բո լոր ի րա վունք նե րով ու պար տա կա նու թյուն նե րով: Քա նի որ 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան դեպ քում ի րա վա հա ջոր դը շա րու նա կում է մաս-

նակ ցել վար չա կան դա տա վա րու թյա նը, ուս տի այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա-

տար վել են մի նչև ի րա վա հա ջոր դի գոր ծի մե ջ մտնե լը, վեր ջի նիս հա մար պար տա դիր են 

այն քա նով, որ քա նով դրանք պար տա դիր կլի նեին այն ան ձի հա մար, ո րին փո խա րի նել է 

ի րա վա հա ջոր դը:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով կար գա-

վո րել է վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղին պատ-

շաճ պա տաս խա նո ղով փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաuխա նո ղին որ պեu երկ րորդ 

պա տաuխա նող ներգ րա վե լու դա տա վա րա կան կա ռու ցա կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն-

նե րը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված ի րա-

վադ րույթ նե րից բխում է, որ ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղը դա տա վա րու թյան մաս նա կից 

այն վար չա կան մար մի նն է, պաշ տո նա տար ան ձը, ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 

ան ձը, ո րի դեմ հայց է ներ կա յաց վել վար չա կան դա տա րան, սա կայն հե տա գա յում գոր ծի 

հան գա մանք նե րով ժխտվել է դա տա վա րու թյան այդ մաս նակ ցի` վի ճե լի պար տա կա նու-

թյան կրող լի նե լու, այ սինքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ հան դի սա նա լու 

են թադ րու թյու նը: Այլ կերպ ա սած` ե թե վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում ժխտվում 

է այն են թադ րու թյու նը, որ պա տաս խա նո ղը հան դի սա նում է վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-

թյան սուբ յեկտ, ա պա այդ դեպ քում վեր ջինս ճա նաչ վում է ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող և 

պետք է փո խա րին վի պատ շաճ պա տաս խա նո ղով, այ սինքն` վի ճե լի ի րա վա հա րա բե րու-

թյան են թադր յալ սուբ յեկ տով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վա-

կար գա վոր ման հա մա ձայն` ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րի նու մը կա րող է կա-

տար վել վար չա կան դա տա րա նի նա խա ձեռ նու թյամբ կամ հայց վո րի մի ջ նոր դու թյամբ, 

բայց բո լոր դեպ քե րում մի այն հայց վո րի հա մա ձայ նու թյամբ, ո րը բխում է տնօ րին չա կա-

նու թյան սկզբուն քից: Փաս տո րեն, ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րի նումն  ա ռանց 

հայց վո րի հա մա ձայ նու թյան հնա րա վոր չէ, իսկ ե թե հայց վո րը հա մա ձայն չէ ոչ պատ շաճ 

պա տաuխա նո ղին փո խա րի նե լուն, ա պա վար չա կան դա տա րա նը կա րող է պատ շաճ պա-

տաս խա նո ղին, այ սինքն` այն սուբ յեկ տին, ո րը պետք է պա տաuխա նի ըuտ ներ կա յաց-

ված հայ ցի, ներգ րա վել որ պեu երկ րորդ պա տաuխա նող: Բա ցի այդ, վար չա կան գոր ծի 

քննու թյան ըն թաց քում ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րը դա-
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տա վա րու թյա նը մաս նա կից դարձ ված պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար նշա նա կու թյուն 

չու նեն և վեր ջի նիս հա մար որ ևէ ի րա վունք կամ պար տա կա նու թյուն չեն ա ռա ջաց նում: 

Պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար ծա գում են նոր վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա-

րա բե րու թյուն ներ, հետ ևա բար պատ շաճ պա տաս խա նո ղի հա մար գոր ծի քննու թյու նը 

սկսվում է   գոր ծը դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաս տե լու փու լից` ան կախ նրա նից, թե 

դա տա վա րու թյան որ փու լում է բա ցա հայտ վել ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին-

ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նից ակն հայտ է, որ քննարկ վող վար չա դա-

տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի` դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան և  ոչ պատ շաճ 

պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման մի ջև առ կա են էա կան տար բե րու թյուն ներ` ինչ պես ըստ 

հիմ քե րի, այն պես էլ ըստ դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի: Ե թե դա տա վա րա կան ի րա-

վա հա ջոր դու թյան հիմ քը կող մի ` նյու թա կան ի րա վունք նե րում կամ պար տա կա նու թյուն-

նե րում տե ղի ու նե ցած ի րա վա հա ջոր դու թյունն է, ա պա ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո-

խա րի նումն  ի րար փո խա րի նող ան ձանց մի ջև, որ պես կա նոն, ոչ մի  նյու թաի րա վա կան 

կապ չի են թադ րում: Այս պի սով, դա տա վա րա կան հետ ևանք նե րի տե սանկյ  ու նից` դա տա-

վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան դեպ քում վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու-

թյուն նե րը պահ պան վում են, իսկ ոչ պատ շաճ պա տաս խա նո ղի փո խա րին ման դեպ քում 

վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը դա դա րում են, և ծա գում են նոր 

վար չա դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում նո տա րի ի րա վա կան 

վի ճա կին վե րա բե րող կար գա վո րումն  ե րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա-

րա նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ ա ռա ջին` նո տա րի գոր ծու նեու թյան նպա տա կը 

ոչ թե նո տա րի շա հերն են, այլ` հան րու թյան շա հե րը: Այ սինքն` Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տու թյու նում նո տար ներն ի րա կա նաց նում են հան րա յին նշա նա կու թյան գոր ծա ռույթ ներ, 

ո րոնք սահ ման վում են օ րեն քով: Երկ րորդ` նո տար նե րը, ինչ պես պե տա կան մար մի ն նե-

րը և պաշ տո նա տար ան ձինք, ի րենց գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նե լիս ա ռաջ նորդ վում 

են ոչ թե մաս նա վոր ան ձանց ներ հա տուկ կամ քի ա զատ ար տա հայտ մամբ, այլ գոր ծում 

են հան րա յին իշ խա նու թյա նը ներ հա տուկ ըն թա ցա կար գե րի շրջա նակ նե րում: Եր րորդ` 

նո տար նե րը նշա նակ վում են պաշ տո նա տար ան ձանց հա մար օ րեն քով հա տուկ սահ-

ման ված կար գով: Չոր րորդ` նո տար նե րը կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են 

են թարկ վում, նրանց լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են նույն պես օ րեն քով սահ ման ված 

հա տուկ հիմ քե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում և հա տուկ կար գով: Այ սինքն` նո տարն 

ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ ի րա կա-

նաց նող անձ է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից, Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց նում է 

օ րեն քով նա խա տես ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և ծա ռա յու թյուն ներ: Միա ժա-

մա նակ, նո տա րը մի  շարք ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում հան դես է գա լիս նաև որ պես 

ան հատ ձեռ նար կա տեր, ինք նու րույն, իր ռիս կով ի րա կա նաց նում է գոր ծու նեու թյուն, ո րի 

նպա տա կը շա հույթ ստա նալն է, իր ու նե ցած պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս-

խա նա տու է ի րեն պատ կա նող գույ քով և կ րում է պա տաս խա նատ վու թյուն` իր կող մի ց 

այլ ան ձանց պատ ճառ ված վն ա սի հա մար: Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը` կա րե լի է եզ րա-

կաց նել, որ նո տա րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ու-

նի եր կա կի` հան րա յին-ի րա վա կան և մաս նա վոր-ի րա վա կան բնույթ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի 

տրա մադ րու մը մե ր ժե լիս նո տարն ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ, քա նի որ 

ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադ րու մը մե ր ժե լիս նո տա րի և քա ղա քա ցու 

մի ջև առ կա են ոչ թե կոոր դի նա ցիոն (հա մա դա սու թյուն) բնույ թի, այլ սու բոր դի նա ցիոն 

(են թա կա յու թյուն) բնույ թի ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ: Սույն ի րա վա հա րա բե րու թյուն-

նե րում քա ղա քա ցին և նո տա րը հան դես չեն գա լիս որ պես մաս նա վոր ի րա վա հա րա բե-

րու թյուն նե րի հա վա սար սուբ յեկտ ներ: Ն ման ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում նո տարն 

օժտ ված չէ կամ քի ա զա տու թյամբ, այլ հան դես է գա լիս որ պես հան րա յին ի րա վա հա րա-
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բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ, որ տեղ ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րից մե  կը, մի ա-

կող մա նի հեն վե լով ի րա վա կան կար գա վո րումն  ե րի վրա, ի րա վա հա րա բե րու թյան մյուս 

կող մի  հա մար պար տա դիր ո րո շում է կա յաց նում: Տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 

հան րա յին լի նե լու մա սին վկա յում է նաև այն հան գա ման քը, որ օ րենս դի րը նո տա րա-

կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծերն ընդ դատ յա է հա մա րել վար չա կան դա տա րա նին, իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա են 

հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը:

Տվյ  ալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե-

լու հան գա ման քը կան խո րո շում է նո տար նե րի հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա-

կը և պայ մա նա վո րում է նրանց գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ արդ յու նա վետ դա տա-

կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ըստ այդմ` օ րենս դի րը 

<< Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ մա նել է, որ նո-

տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լը կա-

րող են բո ղո քարկ վել դա տա րան: Ընդ ո րում, նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա-

րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես 

նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու 

արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րը քննվում են վար չա-

կան դա տա րա նի կող մի ց` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված 

կար գով: Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի << Նո տա րի գոր ծո ղու-

թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վե րա բեր յալ գոր ծե րի վա րույ թը>> վեր տա ռու թյամբ 31-րդ 

գլ խի 220-222-րդ հոդ ված նե րով սահ մա նել է նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա-

րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես 

նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու 

արդ յուն քում պատ ճառ ված վն ա սը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րի քննու թյան կար գը:

Այս պի սով, ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յագ րի տրա մադ րու մը մե ր ժե լիս նո տա-

րը` որ պես ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս տող հան րա յին ծա ռա յու թյուն ներ 

ի րա կա նաց նող անձ, ի րա կա նաց նում է հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ` նպա տակ հե տապն-

դե լով ա պա հո վել ան ձի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քի գործ նա կա նում ի րա ցու մը և պաշտ պա նու թյու նը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 31-րդ գլ խում ամ րագր ված ի րա վադ-

րույթ նե րի բո վան դա կու թյու նից բխում է, որ նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու-

թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի շրջա նա կում նո տա րը 

հան դես է գա լիս պա տաս խա նո ղի դե րում, ո րի դեմ կա րող են ներ կա յաց վել հետև յալ 

հայ ցա պա հանջ նե րը`

1) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ,

2) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար-

կե լու վե րա բեր յալ,

3) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր-

ժե լու արդ յուն քում պատ ճառ ված վն աuը հա տու ցե լու վե րա բեր յալ:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ այն դեպ քում, երբ նշված գոր ծի քննու-

թյան ըն թաց քում նո տարն ա զատ վում է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից, կամ նրա լիա զո-

րու թյուն ներն օ րեն քով սահ ման ված կար գով դա դա րում են, ա պա դա դա րում է նաև 

վեր ջի նիս` հան րա յին գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու հան գա ման քից բխող հան րա յին-

ի րա վա կան կար գա վի ճա կը: Հետ ևա բար նո տա րի պաշ տո նից ա զատ ված կամ նո տա րի 

լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րած ան ձը նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վի-

ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված վար չա կան գոր ծե րի շրջա նակ նե րում այլևս չի կա-

րող հա մար վել պատ շաճ պա տաս խա նող` (1) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու-

թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև (2) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու 

ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով: Այդ դեպ քում 

վար չա կան դա տա րա նը պար տա վոր է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-
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րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով լու ծել այդ նո տա րին պատ շաճ պա տաս խա նո ղով 

փո խա րի նե լու կամ պատ շաճ պա տաս խա նո ղին դա տա վա րու թյա նը որ պես երկ րորդ 

պա տաս խա նող ներգ րա վե լու հար ցը: Այ սինքն` նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա-

փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում նո տա րի դեմ ներ կա-

յաց ված` (1) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև 

(2) նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու 

հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րու թյուն-

նե րը դա դա րած նո տա րը պետք է ճա նաչ վի ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող և ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 21-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով փո խա րին վի 

պատ շաճ պա տաս խա նո ղով: Տվյ  ալ պա րա գա յում վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ 

նո տա րի պաշ տո նից ա զատ ված կամ նո տա րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րած ան ձին փո-

խա րի նել նրա ի րա վա հա ջոր դով, քա նի որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան այդ պի սի հիմք նա-

խա տես ված չէ, իսկ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է դա տա վա րու թյան կող մի ն նրա 

ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին ո րո շում կա յաց նել մի այն ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված հիմ քե րից որ ևէ մե -

կի առ կա յու թյան պա րա գա յում, մի նչ դեռ օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում թվար կե լով վար չա կան դա տա վա րու թյու նում 

դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան հիմ քե րը, դրանց շար քում չի նա խա տե սել նո-

տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու պատ ճա ռով դա տա վա րու թյու նից դուրս 

գա լու վե րա բեր յալ որ ևէ դրույթ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ այն դեպ քում, երբ նո տա րի գոր ծո ղու թյուն-

նե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում գոր ծով 

պա տաս խա նող նո տարն ա զատ վում է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից, կամ նրա լիա զո րու-

թյուն նե րը դա դա րում են, ա պա նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված` նո տա րա կան գոր ծո ղու-

թյան ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա-

րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով պատ շաճ 

պա տաս խա նող պետք է հա մար վի ՀՀ նո տա րա կան պա լա տը, ո րը պետք է ներգ րավ վի 

դա տա վա րու թյա նը կամ որ պես նո տա րին փո խա րի նող պատ շաճ պա տաս խա նող կամ 

որ պես երկ րորդ պա տաս խա նող հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տը նո տար նե րի մաս նա գի տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր-

պու թյուն է, ո րը, ի թիվս ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան ակ տե-

րով, ինչ պես նաև իր կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված գոր ծա ռույթ նե րի, օժտ ված է նաև 

նո տար նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու և պաշտ պա նե լու ի րա վա սու թյամբ: ՀՀ նո տա րա կան 

պա լատն ի րա վա սու է ներ կա յաց նել և պաշտ պա նել նո տար նե րի շա հե րը այլ ֆի զի կա կան 

և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց, ինչ պես նաև պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մար մի ն նե րի հետ ու նե ցած հա րա բե րու թյուն նե րում, այդ թվում նաև դա տա րա նում: Ընդ 

ո րում, նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե-

լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ հայ ցա պա հան ջի քննու թյան շրջա նակ-

նե րում ՀՀ նո տա րա կան պա լատն ի րա վա սու է դա տա րա նում ներ կա յաց նել և պաշտ պա-

նե լու իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րած նո տա րի 

շա հե րը, քա նի որ նշված հայ ցա պա հանջ նե րով վի ճարկ վում է նո տա րի` հան րա յին-ի րա-

վա կան կար գա վի ճա կից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը: Հետ ևա բար նո-

տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան 

ըն թաց քում նո տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու կամ լիա զո րու թյուն նե րի 

դա դար ման դեպ քում նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված` նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան ի րա վա-

չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե-

լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով վար չա կան դա տա րա նը 

պար տա վոր է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ ված կամ լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րած 

նո տա րին ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով փո խա րի նել պատ շաճ պա տաս խա-

նո ղով` ՀՀ նո տա րա կան պա լա տով:



659

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

և 2-րդ մա սե րում առ կա այն ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին, որ  նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան 

ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով ներ կա յաց ված հայ ցը բա վա րա-

րե լու դեպ քում դա տա րա նը գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ է կա յաց նում նո-

տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու և դ րա հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու 

վե րա բեր յալ, իսկ նման պա հան ջի և հա մա պա տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում 

նաև պար տա վո րեց նում է նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը կամ նո տա րա-

կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում դա տա րա նը պար տա վո րեց նում է նո տա րին կա-

տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը, Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում հա-

տուկ նշել, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ան ձանց հա մար ե րաշ խա վոր վում է ար դար 

դա տաքն նու թյան և խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե-

րի ի րա վունք նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ան ձի հա մար 

ե րաշ խա վո րում է տվյ ալ ան ձի ի րա վունք նե րի են թադր յալ խախտ ման հա մար ի րա վա կան 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց ներ, այդ թվում նաև դա տա րան դի մե  լու ի րա վունք: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ստո րա դաս դա տա րան նե րը ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու թյան օ րենսգր քի 221-րդ հոդ վա ծը պետք է մե կ նա բա նեն այն պես, որ պես զի գործ-

նա կա նում հնա րա վոր լի նի ա պա հո վել ան ձանց ի րա վունք նե րի ա ռա վե լա գույն պաշտ պա-

նու թյուն: Այ սինքն, ե թե դա տա րա նը պար զի, որ առ կա են նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը 

կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման մե ր ժու մը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու բա վա-

րար հիմ քեր, նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը կամ նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման 

մե ր ժու մը պետք է ճա նաչ վեն ոչ ի րա վա չափ, ին չը նշա նա կում է նաև, որ հե տա գա յում ՀՀ 

ի րա վա կան հա մա կար գում գոր ծող որ ևէ նո տար ի րա վա սու չէ նույն ան ձի վե րա բեր յալ 

մի և նույն փաս տա կան և  ի րա վա կան հիմ քե րով կա տա րե լու հայց վող նույն նո տա րա կան 

գոր ծո ղու թյու նը կամ մե ր ժե լու հայց վող նույն նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը: 

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ դա տա րանն ի րա վա սու 

չէ պար տա վո րեց նել պաշ տո նա թող նո տա րին կա տա րե լու հայց վող գոր ծո ղու թյու նը, քա-

նի որ Նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի 

քննու թյան շրջա նա կում բա ցի տվյ ալ վար չա կան գոր ծով պա տաս խա նող նո տա րից գո-

յու թյուն չու նի որ ևէ այլ ի րա վուն քի սուբ յեկտ, որն ի րա վա սու է կա տա րե լու հայց վող նո-

տա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հետ ևա բար վար չա կան դա տա րա նը չի կա րող պար տա-

վո րեց նել հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կից զրկված նախ կին նո տա րին, ով այլևս 

ի րա վա սու չէ կա տա րել նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, կա տա րե լու հայց վող նո տա-

րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու չէ նաև ՀՀ նո տա րա կան 

պա լա տին պար տա վո րեց նել կա տա րե լու հայց վող նո տա րա կան գոր ծո ղու թյու նը, քա նի 

որ ՀՀ նո տա րա կան պա լատն ի րա վա սու չէ կա տա րել նո տա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ: 

Ն կա տի ու նե նա լով վե րոգր յա լը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նո տա րի գոր ծո ղու-

թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ գոր ծի քննու թյան շրջա նա կում 

նո տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու կամ լիա զո րու թյուն նե րի դա դար ման 

դեպ քում ներ կա յաց ված` նո տա րին հայց վող գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լուն պար տա վո-

րեց նե լու վե րա բեր յալ պա հան ջը են թա կա է մե րժ ման: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 

Ս պար տակ Մար տի րոս յա նի կող մի ց 02.12.2009 թվա կա նին ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  

հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Նո տա րի կող մի ց 09.10.2007 

թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 

մա սով, <<22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժու մը>>, ինչ պես նաև պար տա վո րեց նել Նո տա րին 

Եր ևան քա ղա քի Ա զատ Վշ տու նու փո ղո ցի թիվ 96 հաս ցեի բնա կե լի տան 3/16 մա սի 

նկատ մամբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լուն (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-7):
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Դա տա րա նի 12.04.2010 թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա-

սեց վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 118): Սույն վար չա կան գոր ծի կա սեց ված վա րույ թը վերսկս-

վել է Դա տա րա նի 01.10.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 68):

17.06.2014 թվա կա նի թիվ ԴԴ9-71922 գրու թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը, ղե-

կա վար վե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 5-րդ հոդ վա ծով, խնդրել է 

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյա նը տե ղե կու թյուն ներ հայտ նել այն մա սին, թե 

արդ յոք դա դա րեց վել է Նո տա րի նո տա րա կան գոր ծու նեու թյու նը (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 

111-112): Ի պա տաս խան նշված գրու թյան` ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը 

15.07.2014 թվա կա նի թիվ 02/5039-14 գրու թյամբ հայտ նել է, որ հա մա ձայն ՀՀ ար դա րա-

դա տու թյան նա խա րա րի 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 30-Ա հրա մա նի` Նո տարն ա զատ վել է 

զբա ղեց րած պաշ տո նից (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 113-114):

Դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 20-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին մա սը և << Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 

18.07.2014 թվա կա նի << Պա տաս խա նո ղին ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին>> 

ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծով պա տաս խա նող Նո տա րին փո խա րի նել է ի րա վա հա-

ջոր դով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 116): Դա տա րա նի նույն 

թվա կա նի մե կ այլ ո րոշ մամբ Նո տա րը ներգ րավ վել է սույն վար չա կան գոր ծին` որ պես 

եր րորդ անձ (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 117-118):

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 29.09.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Կա ռա վա րու թյան վե-

րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րար վել է մաս նա կիո րեն` Դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի 

<< Պա տաս խա նո ղին ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին>> ո րո շու մը վե րաց վել է 

մաս նա կիո րեն` Նո տա րին Եր ևան քա ղա քի Ա զատ Վշ տու նու փո ղո ցի թիվ 96 հաս ցեի 

բնա կե լի տան 3/16 մա սի նկատ մամբ ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր տա լուն 

պար տա վո րեց նե լու հայ ցա պա հան ջի մա սով Նո տա րին ի րա վա հա ջոր դով` Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նով, փո խա րի նե լու մա սով: Մ նա ցած մա սով վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ-

վել է և Դա տա րա նի ո րո շու մը` Նո տա րի կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 

ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 մա սով, և 22.07.2009 թվա կա նի 

մե ր ժումն  ա վա վեր ճա նա չե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Նո տա րին ի րա վա հա ջոր դով` 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով փո խա րի նե լու մա սով, թողն վել է ան փո փոխ (հա տոր 

3-րդ, գ.թ. 51-56):

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 29.09.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի 

բա վա րա րե լու մա սին>> ո րո շու մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ կերպ. <<(...) (ա) Նո տա րի 

կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու  թյան ի րա վու ն քի 

վկա յա գի րը 3/16 մա սով ան վա վեր ճա նա չե լու  մա սին պա հան ջը դաս վու մ է նո տա րա կան 

գոր ծո ղու  թյան ի րա վա չա փու  թյու  նը վի ճար կե լու  վե րա բեր յալ պա հանջ նե րի տա րա տե սա-

կին, և  այդ պա հան ջի մա սով Նո տա րի դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջորդ է հան դի սա նու մ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու  թյու  նը. (բ) 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժու մն  ան վա վեր ճա նա չե-

լու  մա սին պա հան ջը դաս վու մ է նո տա րա կան գոր ծո ղու  թյան կա տա րու  մը մե ր ժե լու  ի րա-

վա չա փու  թյու  նը վի ճար կե լու  վե րա բեր յալ պա հանջ նե րի տա րա տե սա կին, և  այդ պա հան ջի 

մա սով Նո տա րի դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջորդ է հան դի սա նու մ Հա յաս տա նի Հան րա-

պե տու  թյու  նը...>>:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո, մի ա ժա մա նակ հաշ վի առ նե-

լով վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և բո ղո քում ներ կա յաց ված պա հան ջը, 

Նո տա րի կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան 

ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 մա սով, և 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժումն  ան վա վեր ճա նա-

չե լու պա հանջ նե րի մա սով հա մադ րե լով սույն գոր ծի փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո-

րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք 

ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Նո տա րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա-

չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված սույն վար չա կան գոր ծով Դա տա-

րանն ան հիմն  կեր պով Նո տա րին փո խա րի նել է ի րա վա հա ջոր դով` այն հիմ քով, որ վեր-
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ջինս ա զատ վել է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից, մի նչ դեռ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենս գիր քը սահ մա նել է դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան հիմ քե րը, ո րոնք վե-

րա բե րում են դա տա վա րու թյու նից կող մե  րից մե  կի դուրս գա լու հետև յալ դեպ քե րին` (ա) 

ի րա վա բա նա կան ան ձի վե րա կազ մա կեր պում, (բ) վար չա կան մարմն  ի վե րա կազ մա կեր-

պում, (գ) ֆի զի կա կան ան ձի մահ, (դ) պար տա վո րու թյուն նե րում ան ձանց փո փոխ ման այլ 

դեպ քեր: Հետ ևա բար սույն վար չա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում Նո տա րի` իր զբա-

ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ վեր ջի նիս դա տա վա րա կան 

ի րա վա հա ջոր դու թյան հա մար, քա նի որ օ րենս դի րը, թվար կե լով դա տա վա րա կան ի րա-

վա հա ջոր դու թյան հիմ քե րը, դրանց շար քում ի րա վա հա ջոր դու թյան այդ պի սի հիմք չի նա-

խա տե սել: Այս պի սով, սույն գոր ծով Նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված 09.10.2007 թվա կա նին 

տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կիո րեն` 

3/16 մա սով, և <<22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժու մը>> ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 

մա սով Նո տա րի` իր զբա ղեց րած պաշ տո նից ա զատ վե լու կամ լիա զո րու թյուն նե րի դա-

դար ման դեպ քում վեր ջի նիս դա տա վա րա կան ի րա վա հա ջոր դու թյան հարց առ հա սա րակ 

չի կա րող բարձ րաց վել, քա նի որ այդ պի սի ի րա վա հա ջոր դու թյան ի րա վա կան հիմ քը բա-

ցա կա յում է:

Նշ ված փաս տա կան հան գա մանք նե րը հա մադ րե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր-

լու ծու թյուն նե րի հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Նո տա րը, ՀՀ ար դա-

րա դա տու թյան նա խա րա րի 29.04.2014 թվա կա նի թիվ 30-Ա հրա մա նով ա զատ վե լով իր 

զբա ղեց րած պաշ տո նից, զրկվել է իր հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կից: Հետ ևա-

բար սույն գոր ծի շրջա նա կում Նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան 

ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու, ինչ պես նաև նո տա րա կան գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը 

մե ր ժե լու ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով Նո տարն այլևս չի 

կա րող հա մար վել պատ շաճ պա տաս խա նող և պետք է փո խա րին վի պատ շաճ պա տաս-

խա նո ղով` ՀՀ նո տա րա կան պա լա տով: Փաս տո րեն, Դա տա րա նը պար տա վոր էր Նո տա-

րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման վե րա բեր յալ հա րուց ված սույն 

վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում Նո տա րի դեմ ներ կա յաց ված 09.10.2007 թվա կա նին 

տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը մաս նա կիո րեն` 

3/16 մա սով, և <<22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժու մը>> ան վա վեր ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 

մա սով Նո տա րին ճա նա չել ոչ պատ շաճ պա տաս խա նող և ն րան փո խա րի նել պատ շաճ 

պա տաս խա նո ղով: Ընդ ո րում, տվյ ալ դեպ քում պատ շաճ պա տաս խա նող է հա մար վում 

ՀՀ նո տա րա կան պա լա տը, ո րը << Նո տա րիա տի մա սին>> ՀՀ օ րեն քի և  իր կա նո նադ րու-

թյան ու ժով ի րա վա սու է դա տա րա նում ներ կա յաց նել և պաշտ պա նել Նո տա րի շա հե րը` 

նաև վեր ջի նիս նախ կին հան րա յին-ի րա վա կան կար գա վի ճա կից բխող գոր ծո ղու թյուն նե-

րի ի րա վա չա փու թյան վի ճարկ ման հայ ցա պա հան ջի մա սով:

Ն ման պայ ման նե րում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը 

հաշ վի չի ա ռել, որ Դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի << Պա տաս խա նո ղին ի րա վա հա ջոր-

դով փո խա րի նե լու մա սին>> ո րո շու մը նշված հայ ցա պա հանջ նե րի մա սով ան հիմն  է և  

են թա կա է վե րաց ման:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա 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 րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը մաս նա կիո րեն վե րաց նե լու և նոր 

դա տա կան ակտ կա յաց նե լու հա մար: Ընդ ո րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի ո րոշ մա նը` վե րաքն նիչ բո ղո քը բա վա րա րե լու մա սով, չի անդ րա դառ նում վճռա-

բեկ բո ղո քում այդ մա սով հիմ քեր, հիմն  ա վո րումն  եր և պա հանջ ներ կա յաց ված չլի նե լու 

պատ ճա ռով:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե 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` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը
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ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

29.09.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սին>> ո րոշ ման` 

վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սը և  այդ մա սով կա յաց նել նոր դա տա կան ակտ` վե-

րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 18.07.2014 թվա կա նի << Պա տաս խա նո ղին ի րա վա հա-

ջոր դով փո խա րի նե լու մա սին>> ո րոշ ման` ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի նո տար 

Էմ մա Շա բո յա նի կող մի ց 09.10.2007 թվա կա նին տրված թիվ 11041 ըստ կտա կի ժա ռան-

գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գի րը` 3/16 մա սով, և 22.07.2009 թվա կա նի մե ր ժումն  ան վա-

վեր ճա նա չե լու վե րա բեր յալ հայ ցա պա հանջ նե րով ՀՀ Կենտ րոն նո տա րա կան տա րած քի 

նո տար Էմ մա Շա բո յա նին ի րա վա հա ջոր դով` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նով, փո խա-

րի նե լու մա սը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում 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 վարչական վերաքննիչ  Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6072/05/14 

դատարանի որոշում  2015թ.

Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6072/05/14

Նախագահող դատավոր` Ա. Աբովյ ան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական

և վարչական պալատը (այսուհետ` Վճռաբեկ դատարան)

 նախագահու թյամբ

 մասնակցու թյամբ դատավորներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի հու լի սի 29-ին,

քննար կե լով Շու շա նիկ Տր դատ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար տուր Հա րու թյուն յա նի վճռա-

բեկ բո ղո քը ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ 

բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ, 

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը

Դի մե  լով դա տա րան` Շու շա նիկ Տր դատ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել ՀՀ 

ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա-

նիք նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ 

ի րա կա նաց վող բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված 

բնա կա րան նե րի (բնա կե լի տնե րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ` 

Հանձ նա ժո ղով) 19.08.2014 թվա կա նի մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը` իր ըն տա նի քին վե-

րա բե րող մա սով, և պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո ղո վին կազ մե  լու բնա կա րա նա յին շի-

նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) 

ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո-

րայր Տր տատ յա նին ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խա գիծ և  այն ներ կա յաց նե լու 

ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի (այ սու հետ` Նա խա րար) հաս տատ մա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ռ. Սարգս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

06.11.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ Շու շա նիկ Տր դատ յա նի հայ ցա դի մու մը` Հանձ նա ժո ղո վի 

19.08.2014 թվա կա նի մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը` իր ըն տա նի քին վե րա բե րող մա սով 

ան վա վեր ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, ըն դուն վել է վա րույթ, իսկ մն ա ցած` Հանձ նա-

ժո ղո վին բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա-

կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և 

Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա նին ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա-

խա գիծ կազ մե  լուն և  այն Նա խա րա րի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե-

լու պա հան ջի մա սով, Շու շա նիկ Տր դատ յա նի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե րժ վել է:
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ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 24.12.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Շու շա նիկ Տր դատ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը մե րժ վել է, և Դա տա րա-

նի 06.11.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մյուս մա սով հայ-

ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման 2-րդ կե տը` հայ ցա դի մու մի  ըն դու-

նու մը մի  մա սով մե ր ժե լու մա սին, թողն վել է ան փո փոխ:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Շու շա նիկ Տր դատ յա նի ներ կա յա ցու-

ցի չը:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ Սահ մա նադ րու  թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե-

րը և ս խալ է մե կ նա բա նել ՀՀ կա ռա վա րու  թյան 26.11.2009 թվա կա նի թիվ 1402-Ն ո րոշ ման 

հա վել վա ծի 6-րդ կե տը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, որ Հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց հա մա-

պա տաս խան հրա մա նի նա խա գիծ կազ մե  լը չի կա րող ա ռա ջաց նել փաս տա կան հետ-

ևանք ներ և զուտ կազ մա կեր պա տեխ նի կա կան բնույթ է կրում, ան հիմն  է, քա նի որ նման 

մո տեց ման պայ ման նե րում Հանձ նա ժո ղո վը սահ մա նա փակ ված չի լի նի ժա մա նա կի մե ջ, 

և հ րա մա նի նա խա գիծ չկազ մե  լու, այն Նա խա րա րին չներ կա յաց նե լու դեպ քում կամ այլ 

կերպ ա սած՝ իր գոր ծա ռույթ նե րը չի րա կա նաց նե լու դեպ քում, ան ձը կզրկվի դա տա րան 

դի մե  լու, դա տա րա նում լսված լի նե լու և  արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի -

ջո ցի ի րա վունք նե րից:

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել, որ սույն գոր ծով Հանձ նա ժո ղո վը չի կա-

տա րել կամ մե ր ժել է կա տա րել Շու շա նիկ Տր դատ յա նի կող մի ց հայց վող գոր ծո ղու թյու-

նը, ին չի հի ման վրա էլ վեր ջինս կա րող է դի մե լ վար չա կան դա տա րան` ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման 

հայ ցով:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 24.12.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը և կա-

յաց նել նոր դա տա կան ակտ` վե րաց նել Դա տա րա նի 06.11.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը 

մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մյուս մա սով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> 

ո րոշ ման 2-րդ կե տը` հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մի  մա սով մե ր ժե լու մա սը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը` գոր ծո ղու թյան կա-

տար ման հայ ցի` վար չա կան դա տա րա նում քննու թյան են թա կա լի նե լու չա փա նիշ նե րի 

վե րա բեր յալ, կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և 

կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար: 

Սու յն բո ղո քի քննու  թյան շրջա նակ նե րու մ Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա-

մա րու մ անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. ի րա վա չափ է արդ յո՞ք վար-

չա կան դա տա րա նի կող մի ց գոր ծո ղու  թյան կա տար ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան-

ձի հայ ցա դի մու  մի  ըն դու  նու  մը մե ր ժե լը` հայ ցը դա տա րա նու մ քննու  թյան են թա կա չլի նե լու  

հիմ քով, ե թե հայց վո րը վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել է կա տա րե լու  ո րո շա կի գոր ծո ղու -
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թյու ն ներ, ո րոնք, ու ղղ ված չլի նե լով վար չա կան ակ տի ըն դու ն մա նը, կա րող են ա պա հո վել 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ իր ի րա վու նք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել վեր-

ջի նիս ի րա վու նք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 

հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի 

առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող-

մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու 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 ըստ էու 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 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ նույն oրենսգր քով սահ ման ված 

կար գով ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան, ե թե հա մա րում է, որ պե տա կան 

կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմն  ի կամ դրա պաշ տո նա տար ան ձի վար չա կան 

ակ տով, գոր ծո ղու թյամբ 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 նադ րու թյամբ (...), մի -

ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով, oրենք նե րով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված 

ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, նե րառ յալ, ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել այդ 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, չեն ա պա հով վել անհ րա-

ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, սա կայն դրանք պետք է 

ա պա հով վեին Սահ մա նադ րու թյան, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րի, oրեն քի կամ այլ ի րա վա-

կան ակ տի ու ժով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 10-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նին ընդ դատ յա են հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից ծա գող 

բո լոր գոր ծե րը (...):

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:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով հայց վո րը կա րող է պա հան ջել կա տա րե լու ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձեռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րից, ո րոնք ուղղ ված 

չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե հայ ցը են-

թա կա չէ դա տա րա նում քննու թյան:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, իր 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ մամբ 

անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման հիմն  ա-

հար ցին, ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. <<(...) հայ ցը կամ դի մու մը 

դա տա րան` ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով հիմն  ա կան ի րա-

վունք նե րի, այդ թվում դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող հան դի սա ցող ֆի-

զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք նե րի տա րաբ նույթ 

խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ խա նու թյան, այն պես 
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էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից ան ձի պաշտ պան վե-

լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն է, ո րը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն նե րում, ու նի սահ մա-

նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ (...): Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ-

մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` 

ա պա հո վել այն թե´ նոր մաս տեղծ, թե´ ի րա վա կի րառ ման գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց-

նե լիս: Դա են թադ րում է (...) ի րա վա կի րա ռո ղի պար տա կա նու թյու նը` ա ռանց բա ցա ռու-

թյուն նե րի քննարկ ման ըն դու նել ան ձանց` օ րի նա կան կար գով ի րենց ուղղ ված դի մում-

նե րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն ի րենց ի րա վունք նե րի 

են թադր յալ խախ տումն  ե րից: (...) Դա տա րա նի` ար դա րա դա տու թյան գոր ծա ռույթ ի րա կա-

նաց նե լու մի ակ հիմ քը օ րեն քով սահ ման ված կար գով ի րեն ուղղ ված դա տա կան պաշտ-

պա նու թյան պա հանջ պա րու նա կող դի մումն  ե րի քննու թյունն է: Ա ռա ջին ատ յա նի դա-

տա րա նը որ ևէ հա յե ցո ղու թյուն չու նի օ րեն քին հա մա պա տաս խա նող դի մու մի ն ըն թացք 

տա լու կամ չտա լու հար ցում` այն պետք է ըն դուն վի վա րույթ և քնն վի ան վե րա պա հո րեն 

և  ա ռանց որ ևէ բա ցա ռու թյան (...)>>:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Կոն վեն-

ցիա յի վե րը շա րադր ված ի րա վադ րույթ նե րին, նախ կի նում կա յաց րած ո րոշ մամբ նշել է, 

որ դրանք, ե րաշ խա վո րե լով ան ձի` իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա վա կան 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի և դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք-

նե րը, սահ մա նում են ան ձի դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քը, ո րը կոչ ված է ստեղ ծե լու 

պայ ման ներ` ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հա մար: Դա տա րան դի-

մե  լու ի րա վունքն ան ձի հա մար ա պա հո վում է ի րա վա կան ե րաշ խիք ներ` իր ի րա վունք-

նե րի խախ տումն  ե րի դեպ քում ստա նալ արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն: 

Այս տե ղից հետ ևում է այն կար ևոր կա նո նը, ո րի հա մա ձայն` դա տա կան պաշտ պա նու-

թյուն անձն ստա նում է վեր ջի նիս` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ-

րե րով, օ րենք նե րով և  այլ ի րա վա կան ակ տե րով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և (կամ) 

ա զա տու թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում: Դա տա կան պաշտ պա նու թյու նը չի կա րող լի նել 

ինք նան պա տակ, այն ու նի հստակ ա ռա քե լու թյուն, հստակ սուբ յեկտ ներ և հաս ցեա տեր և 

կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի խախտ ված ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ վե րա կանգ նու-

մը: Փաս տո րեն, վկա յա կոչ ված ի րա վա նոր մե  րը սահ մա նում են, որ յու րա քանչ յուր ոք իր 

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան: 

Այ սինքն` սկզբուն քո րեն են թադր վում է, որ ան ձի ի րա վուն քի խախտ ման հնա րա վո րու-

թյուն գո յու թյուն ու նի, և  ի րա վուն քի են թադր յալ խախտ ման դեպ քում շա հագր գիռ անձն 

ի րա վունք ու նի դի մե  լու վար չա կան դա տա րան (տե´ս, Տիգ րան Սա նա սար յանն ընդ դեմ 

Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի թիվ ՎԴ/3477/05/13 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վճռա բեկ դա-

տա րա նի 26.12.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը):

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի 

լույ սի ներ քո անդ րա դա ռա լով ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի բո վան դա կու թյա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը վե րը վկա յա կոչ ված ո րոշ-

մամբ գտել է, որ օ րենս դի րը ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց առն չու թյամբ 

սահ մա նել է վար չա կան դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հստակ ի րա վա-

կան նա խա պայ ման ներ, ըստ ո րի` յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ 

կա րող է ի րա կա նաց նել դա տա րան դի մե  լու իր ի րա վուն քը մի այն այն դեպ քում, երբ պե-

տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն 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` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին 

պայ մա նագ րե 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, այդ թվում` ե թե խո չըն դոտ ներ են հա րուց վել կամ չեն ա պա հով վել 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա-

մար:

Վե րա հաս տա տե լով վե րը նշված դիր քո րո շու մը՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հարկ է հա-
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մա րում հա վե լել, որ 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 շրջա նա կը: Ինչ պես ցան կա ցած դա տա րան, վար չա կան դա տա րանն 

ի րա վա սու է գոր ծադ րել օ րեն քով նա խա տես ված իր լիա զո րու թյուն նե րը մի այն հա մա-

պա տաս խան սուբ յեկտ նե րի կող մի ց ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի  դեպ քում, այ սինքն` 

օժտ ված է հա տուկ տե սա կի ի րա վա սու թյամբ, քա նի որ 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:

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող վար չա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու-

թյան` վար չա կան դա տա րա նում գոր ծի հա րուց ման հիմք հան դի սա ցող հայ ցա տե սակ նե-

րից է գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցը: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-

րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի հաս կա ցու թյան 

վեր լու ծու թյան արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ նշված հայ ցա-

տե սա կով հայց վո րը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել` (ա) կա տա րե լու ո րո շա կի 

գոր ծո ղու թյուն ներ կամ (բ) ձեռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մի ց, 

ո րոնք ուղղ ված չեն վար չա կան ակ տի ըն դուն մա նը: Փաս տո րեն, գոր ծո ղու թյան կա-

տար ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել 

դրսևո րե լու վար չա կան ակ տի ըն դուն ման հետ չկապ ված՝ ինչ պես ակ տիվ վար քա գիծ` 

կա տա րե լու ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ, այն պես էլ պա սիվ վար քա գիծ` ձեռն պահ մն ա լու 

ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մի ց:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում նա խա-

տես ված ի րա վադ րույ թը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րի, Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծի, ինչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 3-րդ հոդ վա-

ծի վե րոգր յալ մե կ նա բա նու թյուն նե րի լույ սի ներ քո դի տար կե լու արդ յուն քում Վճ ռա բեկ 

դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցով ան ձը վար չա կան 

մարմն  ից կա րող է պա հան ջել դրսևո րե լու մի այն այն պի սի վար քա գիծ (թե´ ակ տիվ, թե´ 

պա սիվ), ո րը չդրսևո րե լը խախ տում է կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող է խախ տել նրա` 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե 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: Հետ ևա բար, գոր ծո ղու թյան 

կա տար ման հայ ցով ան ձը կա րող է վար չա կան մարմն  ից պա հան ջել կա տա րե լու այն-

պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կամ ձեռն պահ մն ա լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու-

մի ց, ո րոնց հա մա պա տաս խա նա բար կա տա րու մը կամ չկա տա րու մը կա րող է ա պա հո վել 

անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել 

վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:

Ն ման պայ ման նե րում, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի գնա հատ մամբ գոր ծո ղու թյան կա տար-

ման հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիու թյան փու լում վար չա-

կան դա տա րա նը պար տա վոր է պար զել, թե պա հանջ վող վար քա գի ծը վար չա կան մարմ-

նի կող մի ց չդրսևո րե լը կա րող է արդ յո՞ք ա ռեր ևույթ ոտնձ գել վեր ջի նիս ի րա վունք նե րին և  

օ րի նա կան շա հե րին: Մաս նա վո րա պես` վար չա կան դա տա րա նը գոր ծո ղու թյան կա տար-

ման հայ ցա դի մու մի  ըն դու նե լիու թյան փու լում պար տա վոր է բա ցա հայ տել, թե հայց վո րի 

կող մի ց ակն կալ վող վար քա գի ծը կա րող է արդ յո՞ք. (ա) ա ռեր ևույթ ա պա հո վել անհ րա-

ժեշտ պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ (բ) ա ռեր ևույթ վե-

րաց նել այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը 

գտնում է, որ վար չա կան դա տա րանն ի րա վա սու է մե ր ժել գոր ծո ղու թյան կա տար ման 

հայ ցով դա տա րան դի մած ան ձի հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը` հայ ցը դա տա րա նում 

քննու թյան են թա կա չլի նե լու հիմ քով մի այն այն դեպ քում, ե թե հայց վո րի կող մի ց ակն կալ-

վող վար քա գի ծը չդրսևո րելն ակն հայ տո րեն որ ևէ կերպ չի կա րող խախ տել տվյ ալ ան ձի 

ի րա վունք նե րը, մաս նա վո րա պես` ակն կալ վող վար քա գի ծը չի կա րող ա պա հո վել անհ-

րա ժեշտ պայ ման ներ ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար կամ վե րաց նել այդ 

ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման խո չըն դոտ նե րը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծով դի մե  լով 

դա տա րան` Շու շա նիկ Տր դատ յա նը պա հան ջել է ան վա վեր ճա նա չել Հանձ նա ժո ղո վի 

19.08.2014 թվա կա նի մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը` իր ըն տա նի քին վե րա բե րող մա սով, 

և պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո ղո վին կազ մե  լու բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ-

րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ-

նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա նին 

ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խա գիծ և  այն ներ կա յաց նե լու Նա խա րա րի հաս-

տատ մա նը (գ.թ. 3-8):

Սույն գոր ծով Դա տա րա նի 06.11.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը մա սով վա րույթ 

ըն դու նե լու, մյուս մա սով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ մամբ Շու-

շա նիկ Տր դատ յա նի հայ ցա դի մու մը` Հանձ նա ժո ղո վին բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան 

ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա-

վակ նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա-

նին ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խա գիծ կազ մե  լուն և  այն Նա խա րա րի հաս-

տատ մա նը ներ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով, վա րույթ ըն դու նե լը 

մե րժ վել է: Իր այդ ո րոշ ման հիմ քում Դա տա րա նը դրել է այն պատ ճա ռա բա նու թյու նը, 

որ <<(...) վի ճարկ վող հրա մա նի նա խա գի ծը չի հա մար վու մ վար չա կան ակտ, հետ ևա բար 

որ ևէ ան ձի, այդ թվու մ` հայց վո րի հա մար որ ևէ ի րա վու նք կամ պար տա կա նու  թյու ն չի սահ-

մա նու մ, չի փո փո խու մ, չի վե րաց նու մ և չի ճա նա չու մ (...)>> (գ.թ. 31-32):

Վե րաքն նիչ դա տա րանն իր 24.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ մե ր ժել է Շու շա նիկ Տր-

դատ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քը և Դա տա րա նի 06.11.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը մա-

սով վա րույթ ըն դու նե լու, մյուս մա սով հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> 

ո րո շու մը` հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մի  մա սով մե ր ժե լու մա սով, թո ղել է ան փո փոխ` 

պատ ճա ռա բա նե լով, որ <<(...) Նա խա րա րի հրա մա նի նա խա գի ծը նա խա պատ րաս տե-

լու ն և  այն Նա խա րա րի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լու ն պար տա վո րեց նե լու  պա հան ջը 

վար չա կան դա տա վա րու  թյան կար գով քննու  թյան են թա կա չէ (...)>>: Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նը, փաս տե լով, որ Հանձ նա ժո ղո վին հրա մա նի նա խա գիծ կազ մե  լուն և  այն Նա-

խա րա րի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու` Շու շա նիկ Տր դատ յա նի 

հայ ցա պա հան ջը դաս վում է ոչ թե ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 67-րդ 

հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րեց ման, այլ նույն օ րենսգր քի 68-րդ հոդ վա ծով սահ-

ման ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա տե սա կի շար քին, մի և նույն ժա մա նակ գտել 

է, որ Նա խա րա րի հրա մա նի նա խագ ծի նա խա պատ րաս տումն  ինք նին որ ևէ փաս տա կան 

հետ ևան քի չի հան գեց նում բնա կա պա հով ման կա րիք ու նե ցող ան ձանց հա մար: Ըստ Վե-

րաքն նիչ դա տա րա նի՝ հրա մա նի նա խագ ծի նա խա պատ րաս տումն  ու դրա ներ կա յա ցու-

մը Նա խա րա րին վար չա րա րու թյան ինք նու րույն դրսևո րում չի հան դի սա նում, իսկ հայ ցի 

ա ռար կա կա րող են հան դի սա նալ մի այն վար չա կան մարմն  ի ի րա կա նաց րած վար չա րա-

րու թյան արդ յունք նե րը, ո րոն ցով խախտ վել կամ ան մի  ջա կա նո րեն կա րող են խախտ վել 

ան ձի ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը (գ.թ. 58-62):

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո հա մադ րե լով սույն գոր ծի 

փաս տե րը և գ նա հա տե լով ստո րա դաս դա տա րան նե րի եզ րա հան գումն  ե րը` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը գտնում է, որ դրանք ան հիմն  են հետև յալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում 

Շու շա նիկ Տր դատ յա նի կող մի ց ներ կա յաց վել է վի ճարկ ման և գոր ծո ղու թյան կա տար-

ման հայ ցի տար րեր պա րու նա կող հայ ցա դի մում, ո րը գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա-

պա հան ջի մա սով հան գում է հետև յա լին. պար տա վո րեց նել Հանձ նա ժո ղո վին կազ մե  լու 

բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը 

(բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր-

դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա նին ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խա գիծ և  

այն ներ կա յաց նե լու Նա խա րա րի հաս տատ մա նը:
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Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Շու շա նիկ Տր դատ յա նը, վե րը նշված հայ ցա պա-

հան ջով դի մե  լով դա տա րան, հե տապն դել է օ րեն քով հստակ սահ ման ված վար չա դա-

տա վա րա կան ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով իր ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի արդ-

յու նա վետ պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման նպա տակ` պահ պա նե լով դա տա րան դի մե  լու 

սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վա կան նա խա-

պայ ման նե րը: Այլ կերպ ա սած՝ Շու շա նիկ Տր դատ յա նի կող մի ց ներ կա յաց ված գոր ծո ղու-

թյան կա տար ման հայ ցա պա հան ջով վեր ջինս Հանձ նա ժո ղո վից պա հան ջել է դրսևո րել 

այն պի սի ակ տիվ վար քա գիծ, ո րը չդրսևո րելն ա ռեր ևույթ կա րող է խախ տել նրա ի րա-

վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես` պա հանջ վող վար քա գիծն ա ռեր ևույթ 

կա րող է ա պա հո վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ Շու շա նիկ Տր դատ յա նի ի րա վունք նե րի 

ի րա կա նաց ման հա մար:

Այս պես, ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի <<Ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում 

երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե-

րի լուծ ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բնա կա րա նա յին շի-

նա րա րու թյան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կե լի տնե րի (բնա կա րան նե-

րի) հատ կաց ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վի կա նո նա կար գը հաս տա տե լու, Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան 10.06.1999 թվա կա նի թիվ 432 և 13.11.2008 թվա կա նի 

թիվ 1337-Ն ո րո շումն  ե րում լրա ցումն  եր ու փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին>> թիվ 

1402-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ-

րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին ա պա հով ման 

նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա-

ռուց ված բնա կա րան նե րի (բնա կե լի տնե րի) բաշխ ման ու հատ կաց ման աշ խա տանք նե րը 

կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա շի նու թյան 

նա խա րա րը` իր կող մի ց ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի (...) մի  ջո ցով:

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.11.2009 թվա կա նի թիվ 1402-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 6-րդ 

կե տի 4-րդ  են թա կե տի հա մա ձայն` հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րից է, ի թիվս այ լոց, 

բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը 

(բնա կե լի տնե րը) ստա նա լու հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա րի հրա մա նի նա խագ ծի նա խա-

պատ րաս տու մը:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մե  րի բո վան դա կու թյու նից հետ ևում է, որ ա ղե տի գո տու բնա-

կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետ ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա-

նա յին ա պա հով ման նպա տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 

շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րի (բնա կե լի տնե րի) բաշխ ման ու հատ կաց-

ման աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պում և ղե կա վա րում է Նա խա րա րը` իր կող մի ց ստեղծ-

ված Հանձ նա ժո ղո վի մի  ջո ցով, ո րը, ի թիվս այլ գոր ծա ռույթ նե րի, նա խա պատ րաս տում 

է բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե-

րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լու հա վակ նող ան ձանց ցու ցա կի հաս տատ ման մա սին Նա-

խա րա րի հրա մա նի նա խա գի ծը: Հետ ևա բար Շու շա նիկ Տր դատ յա նի կող մի ց պա հանջ վող 

գոր ծո ղու թյան կա տա րու մը ընդգրկ ված է Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ-

նե րում: Ա վե լին, Հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի 

շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ-

նող ան ձանց ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա նին 

ընդգր կե լու վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խագ ծի կազ մու մը և  այն Նա խա րա րի հաս տատ մա-

նը ներ կա յաց նե լը կա րող են ա ռեր ևույթ ա պա հո վել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ Շու շա նիկ 

Տր դատ յա նի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, քա նի որ ա ռանց Հանձ նա ժո ղո վի 

կող մի ց հա մա պա տաս խան հրա մա նի նա խա գիծ կազ մե  լու և  այն Նա խա րա րի հաս տատ-

մա նը ներ կա յաց նե լու Շու շա նիկ Տր դատ յա նը զրկված կլի նի բնա կա րա նա յին ա պա հով-

ման իր են թադր յալ ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Փաս տո րեն, Շու շա նիկ Տր դատ յա նը Հանձ նա ժո ղո վից պա հան ջել է կա տա րե լու այն-

պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք ա ռեր ևույթ կա րող են ա պա հո վել անհ րա ժեշտ պայ ման-
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ներ իր ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Հետ ևա բար, Շու շա նիկ Տր դատ յա նի կող-

մի ց ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա պա հան ջը հա մա պա տաս խա նում 

է վար չա կան դա տա րա նում քննու թյան են թա կա լի նե լու չա փա նիշ նե րին, ինչն ան հիմն  

կեր պով հաշ վի չի առն վել ո´չ Դա տա րա նի, ո´չ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան և փաս տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն գոր ծով Շու շա նիկ Տր դատ յա նի 

կող մի ց ներ կա յաց ված գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա պա հան ջը են թա կա է վար չա-

կան դա տա րա նում քննու թյան, ուս տի Դա տա րանն ի րա վա սու չէր ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տի հիմ քով մե ր ժել Շու շա-

նիկ Տր դատ յա նի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը` գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցա պա հան ջի 

մա սով, ինչն ան տես վել է Վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մի ց:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ-

ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու և նոր դա տա կան ակտ 

կա յաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 

դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

24.12.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը և կա յաց նել նոր 

դա տա կան ակտ. մաս նա կիո րեն` ՀՀ ա ղե տի գո տու բնա կա վայ րե րում երկ րա շար ժի հետ-

ևան քով ա նօթ ևան մն ա ցած ըն տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին խնդիր նե րի լուծ ման նպա-

տա կով պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան 

ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րի (բնա կե լի տնե րի) հատ կաց-

ման հար ցե րով հանձ նա ժո ղո վին բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ-

նե րում կա ռուց ված բնա կա րան նե րը (բնա կե լի տնե րը) ստա նա լուն հա վակ նող ան ձանց 

ցու ցա կում Շու շա նիկ և Նի կո լայ Տր դատ յան նե րին, Նո րայր Տր տատ յա նին ընդգր կե լու 

վե րա բեր յալ հրա մա նի նա խա գիծ կազ մե  լուն և  այն ՀՀ քա ղա քա շի նու թյան նա խա րա-

րի հաս տատ մա նը ներ կա յաց նե լուն պար տա վո րեց նե լու պա հան ջի մա սով Շու շա նիկ Տր-

դատ յա նի հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սով, վե րաց նել ՀՀ վար չա կան դա տա-

րա նի 06.11.2014 թվա կա նի << Հայ ցա դի մու մը մա սով վա րույթ ըն դու նե լու, մյուս մա սով 

հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը:

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0347/05/13 

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ3/0347/05/13

Նա խա գա հող դա տա վոր` Ք. Մ կո յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Մ. ԴՐՄԵՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի մար տի 04-ին,

քննար կե լով ըստ հայ ցի << Ֆասթ Սփ լայ>> ՍՊԸ-ի (այ սու հետ` Ըն կե րու թյուն) ընդ 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) 

Ար տա շա տի տա րած քա յին հար կա յին տես չու թյան (այ սու հետ` Տես չու թյուն), Կո մի  տեի, եր-

րորդ անձ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան` 13.08.2013 թվա կա նի թիվ 1215455 ու սում-

նա սի րու թյան ար ձա նագ րու թյունն ան վա վեր կամ առ ո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սին, 

և  ըստ Տես չու թյան հա կընդ դեմ հայ ցի` Ըն կե րու թյու նից գու մար բռնա գան ձե լու պա հան ջի 

մա սին, վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.04.2014 թվա կա նի 

<< Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա-

յա ցու ցիչ Համ լետ Մ նա ցա կան յա նի վճռա 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 ան վա վեր կամ առ ո չինչ ճա նա չել 

Կո մի  տեի 13.08.2013 թվա կա նի թիվ 1215455 ու սումն  ա սի րու թյան ար ձա նագ րու թյու նը:

Հա կընդ դեմ հայ ցով դի մե  լով դա տա րան` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից 

բռնա գան ձել 3.898.915 ՀՀ դրամ:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (դա տա վոր` Ա. Պո ղոս յան) (այ սու հետ` Դա տա րան) 

17.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ ըստ Ըն կե րու թյան սկզբնա կան հայ ցի` 13.08.2013 թվա կա-

նի թիվ 1215455 ու սումն  ա սի րու թյան ար ձա նագ րու թյունն ան վա վեր կամ առ ո չինչ ճա նա-

չե լու պա հան ջի մա սով, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է:

Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի վճռով հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է:

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 03.04.2014 

թվա կա նի ո րոշ մամբ << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> Դա-

տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն-

դու նու մը մե րժ վել է:
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Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 30.07.2014 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.04.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն-

դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ Ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի բե րած վճռա բեկ 

բո ղոքն ըն դուն վել է վա րույթ:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 09.10.2014 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վել է, իսկ նույն օր վա մե կ այլ 

ո րոշ մամբ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տը ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը 

հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու խնդրան քով դի մե լ է ՀՀ սահ մա նադ րա կան 

դա տա րան:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ մամբ 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը ճա նաչ վել է ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նող` գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա-

կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա-

նի նույն ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի շրջա նակ նե րում:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան պա լա տի 18.02.2015 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ սույն գոր ծի վա րույ թը վերսկս վել է:

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

2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 12-

րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 130-րդ, 131-րդ, 135-137-րդ և 141-րդ հոդ ված նե րը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի բո ղո քարկ վող ո րո շումն  ակն հայտ ա նօ րի նա կան է և  ան-

հիմն , քա նի որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մե ր ժե լով վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, հաշ-

վի չի ա ռել, որ դրա նով բո ղո քարկ վել է ոչ մի այն Դա տա րա նի << Վար չա կան գոր ծի վա-

րույ թը մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> 17.02.2014 թվա կա նի ո րո շու մը, այլև Դա տա րա նի 

17.02.2014 թվա կա նի վճի ռը:

Բա ցի այդ, Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, Դա տա րա նի նշված ո րո շու մը չդի տե լով որ պես 

գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ և մե ր ժե լով դրա դեմ ներ կա յաց ված վե րաքն-

նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը, Ըն կե րու թյա նը զրկել է դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն-

քից: Վե րաքն նիչ դա տա րա նի բո ղո քարկ վող ո րո շու մը խա թա րում է ար դա րա դա տու թյան 

բուն էու թյու նը և  ար գե լա փա կում է գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ վար չա կան 

դա տա րա նի ո րո շումն  ե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է <<բե կա նել Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի 03.04.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> 

ո րո շու մը և գործն ու ղար կել նույն դա տա րան` նոր քննու թյան>>:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան 

ակ տե րի` վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու-
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թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ-

տի կա ձևա վո րե լու հա մար:

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադ րու մն  ե րին.

1. արդ յո՞ք բո ղո քարկ ման ի րա վու ն քը հան դի սա նու մ է դա տա կան պաշտ պա նու  թյան 

ի րա վու ն քի բա ղադ րիչ նե րից մե  կը,

2. արդ յո՞ք գոր ծի վա րու յ թը կար ճե լու  մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո-

քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու  թյան բա ցա կա յու  թյու  նը հա մա տե ղե լի է ան ձի դա տա-

կան պաշտ պա նու  թյան ի րա վու ն քի հետ,

3.  արդ յո՞ք գոր ծի վա րու յ թը կար ճե լու  մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մն  իր 

ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկյ  ու  նից ա ռա վել նման է գործն ըստ էու  թյան լու -

ծող դա տա կան ակ տե րին, թե` գործն ըստ էու  թյան չլու  ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ-

տե րին,

4. արդ յո՞ք գոր ծի վա րու յ թը կար ճե լու  մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու  մը են-

թա կա է բո ղո քարկ ման:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա-

վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն նե րի 

առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

<< Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա-

սին>> եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի 

հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ վում է նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և 

պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի 

առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող-

մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան ցան կա ցած փու լում կար ճում է գոր ծի վա րույ թը, ե թե`

1) վե ճը են թա կա չէ որ ևէ դա տա րա նում քննու թյան.

2) լրա ցել է հայց ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով նա խա տես ված ժամկ  ե տը.

3) նույն ան ձանց մի ջև նույն ա ռար կա յի մաuին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա-

բեր յալ առ կա է դա տա րա նի` oրի նա կան ու ժի մե ջ մտած վճիռ.

4) դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ան ձի մա հից հե տո վի ճե լի ի րա վա-

հա րա բե րու թյու նը բա ցա ռում է ի րա վա հա ջոր դու թյու նը.

5) դա տա վա րու թյան մաս նա կից հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձը լու ծար վել է.

6) հայց վո րը հրա ժար վել է հայ ցից, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 26-րդ գլ խով 

սահ ման ված այն գոր ծե րի, ո րոնց քննու թյու նը բխում է հան րու թյան կամ պե տու թյան շա-

հե րից.

7) վեճն ըստ էու թյան սպառ վել է.

8) գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լուց հե տո` մե կ տար վա ըն-

թաց քում, կա սեց ման հիմք հան դի սա ցած հան գա մանք նե րը չեն վե րա ցել (բա ցա ռու թյամբ 

նույն օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով նա խա տես ված հիմ քի), և գոր ծի 

վա րույթն այդ պայ ման նե րում վերսկ սելն անհ նա րին է.

9) ե թե բա ցա հայտ վել են նույն օ րենսգր քի 80-րդ hոդ վա ծով նա խա տես ված` հայ ցա-

դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու հիմ քե րը.

10) դա տա րա նը հաս տա տել է կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե հայց վո րը ներ կա յաց նում է դի մում հայ-

ցից հրա ժար վե լու վե րա բեր յալ, ա պա դա տա րա նը երկ շա բաթ յա ժամկ  ե տում հրա վի րում 
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է դա տա կան նիստ` այն քննե լու նպա տա կով: Ե թե հայց վո րը նիս տի ժա մա նակ կրկնում 

է հայ ցից հրա ժար վե լու իր դի մու մը կամ պատ շաճ ծա նուց ված լի նե լու պայ ման նե րում չի 

ներ կա յա նում դա տա կան նիս տին, ա պա դա տա րա նը ե ռօր յա ժամկ  ե տում ո րո շում է կա-

յաց նում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մաuին դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում, ո րով լուծ վում են 

նաև դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի մի ջև դա տա կան ծախuե րի բաշխ ման հար ցե րը։

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու դեպ քում նույն ան-

ձանց մի ջև նույն ա ռար կա յի մաuին և մի և նույն հիմ քե րով վե ճի վե րա բեր յալ չի թույ լատր-

վում կրկին դի մե լ վար չա կան դա տա րան, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ հայց վո րը 

հայ ցից հրա ժար վել է դա տաքն նու թյան նա խա պատ րաuտա կան փու լում, կամ գոր ծի վա-

րույ թը կարճ վել է նույն օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տով նա խա տես-

ված հիմ քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վար չա կան դա տա րա նը հայ ցը բա վա րա րե լու դեպ քում կա յաց նում է գործն ըuտ  էու թյան 

լու ծող դա տա կան ակտ`

1) վար չա կան ակտն ամ բող ջու թյամբ կամ մաuնա կիո րեն ան վա վեր ճա նա չե լու 

մաuին.

2) վար չա կան մարմն  ի կող մի ց հայց վող վար չա կան ակտն ըն դու նե լը մե ր ժե լու վե-

րա բեր յալ ո րո շումն  ան վա վեր ճա նա չե լու և վար չա կան մարմն  ին այդ վար չա կան ակ տի 

ըն դուն մա նը պար տա վո րեց նե լու մա սին.

3) դա տա վա րու թյան մաuնա կից նե րին և  այլ ան ձանց ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ 

կա տա րե լուն կամ դրանց կա տա րու մի ց ձեռն պահ մն ա լուն պար տա վո րեց նե լու մաuին.

4) ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի առ կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան կամ վար չա-

կան ակ տի` ամ բող ջու թյամբ կամ մաuնա կիո րեն առ ո չինչ լի նե լու մաuին.

5) այլևu ի րա վա բա նա կան ուժ չու նե ցող մի  ջամ տող վար չա կան ակ տը կամ ի րեն 

սպա ռած գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու մաuին. 

6) ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձին ո րո շա կի ի րա վունք նե րից զրկե լու 

կամ նրա վրա ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ դնե լու մա սին.

7) այն մա սին, թե որ վար չա կան մարմն  ի ի րա վա սու թյանն է վե րա պահ ված տվյ ալ 

հար ցը:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` վար չա կան դա տա րա նը հայ ցը մե ր ժե լու դեպ-

քում վճիռ է կա յաց նում այդ մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սի հա մա ձայն` 

կող մե  րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու դեպ քում վար չա կան դա տա րա-

նը վճիռ է կա յաց նում գոր ծի վա րույ թը հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյամբ ա վար տե լու մա-

սին, ո րը բո վան դա կում է հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան բա ռա ցի շա րադ րան քը: 

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են վար չա կան դա տա րա նի հետև յալ 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը.

1) հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մաuին.

2) հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մաuին.

3) հայ ցի ա պա հո վու մը (հա կընդ դեմ ա պա հո վու մը) մե ր ժե լու, հայ ցի ա պա հով ման 

մե կ մի  ջո ցը մե կ այլ մի  ջո ցով փո խա րի նե լու, հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու մաuին.

4) լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լը մե ր ժե լու մաuին.

5) վրի պակ նե րը, գրաuխալ նե րը կամ թվա բա նա կան uխալ ներն ուղ ղե լու կամ ուղ-

ղում կա տա րե լը մե ր ժե լու, վճռի պար զա բա նու մը մե ր ժե լու մաuին.

6) բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու կամ դրա վե րա կանգ-

նու մը մե ր ժե լու մաuին.

7) դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը եր կա րաձ գե լու կամ դրա եր կա րաձ գու մը մե ր ժե-

լու մաuին.
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8) կող մի ն ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու կամ փո խա րի նու մը մե ր ժե լու մա սին, 

ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց դա տա վա րու թյան մե ջ ներգ րա վե լու դի մու մը մե ր ժե լու կամ 

դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մի ց եր րորդ ան ձին հա նե լու մա սին.

9) նույն օ րենսգր քի 83-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դա տա կան ակ տե րը.

10) գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 94-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի.

11) ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա կան ակ տե րը:

Անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րաց ման ի րա վա կան խնդրին` ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա-

նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ-

ցը կամ դի մու մը դա տա րան` ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով 

հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող 

հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք-

նե րի տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ-

խա նու թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից 

ան ձի պաշտ պան վե լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն 

է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն-

նե րում ու նի սահ մա նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ:

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է 

պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ ի րա-

վա կի րառ գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ-

մա նում է օ րենս դի րը: Օ րենս դիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 

ա զա տու թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րենս դիրն ի րա վա սու է սահ մա նե լու դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 

և պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պետք է նպա տակ հե տապն դեն 

ա պա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ 

ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և  ան ձանց 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րոշ ման 

մե ջ ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ-

խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո-

ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի 

թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ-

տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի նպա տա կը ոչ մի այն ներ կա յաց ված պա հան ջի մե րժ-

ման կամ բա վա րար ման ի րա վա չա փու թյան ստու գումն  է, այլև այս ինս տի տուտն այն 

հիմն  ա կան և  էա կան ի րա վա կան ե րաշ խիքն է, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վում է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հիմն  ա կան բա ղադ րա տար րե-

րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի պահ պա նու-

մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հիշ յալ դա-

տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքն նու թյան ի րա վունք, ըստ 

էու թյան զրկվում է իր գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն արդ յու նա վե տո րեն 

ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման դեմ 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցից:

Վե րո հիշ յալ ի րա վա կան նոր մե  րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոգր յալ 

ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ե րաշ խա վոր վում են արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա-

տաքն նու թյան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 
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դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի-

րը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 

կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինս տի տու տը 

ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով 

գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով 

իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է վար չա կան գոր ծի վա-

րույ թը կար ճե լու հիմ քե րը` ամ րագ րե լով, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան դա-

տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում: Միա ժա մա նակ օ րենս դի րը, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-

թյան օ րենսգր քի 125-րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան 

ակ տե րի տե սակ նե րը, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու-

մը չի դի տար կել որ պես գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակտ: Օ րենս դի րը սույն 

ի րա վա կար գա վոր ման շրջա նակ նե րում կա տա րել է ըն դա մե  նը մե կ բա ցա ռու թյուն` ամ-

րագ րե լով, որ կող մե  րի հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը հաս տա տե լու դեպ քում վար չա-

կան դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ` այդ դա տա կան ակ տը հա մա րե լով գործն ըստ էու-

թյան լու ծող դա տա կան ակ տի տա րա տե սակ: 

Այս պի սով, օ րենս դի րը, սահ մա նե լով, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լիս վար չա կան դա-

տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում (բա ցա ռու թյամբ կնքված հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը 

հաս տա տե լու հիմ քով, ո րի դեպ քում վար չա կան դա տա րա նը կա յաց նում է վճիռ), մի ա-

ժա մա նակ չի սահ մա նել, թե ինչ պի սի դա տա կան ակտ է հան դի սա նում գոր ծի վա րույ թը 

կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նը ցույց 

է տա լիս, որ օ րենս դի րը սահ մա նել է վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի եր-

կու տե սակ` գործն ըստ էու թյան լու ծող և գործն ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ): ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի` << Գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ-

տի տե սակ նե րը>> վեր տա ռու թյամբ 125-րդ հոդ վա ծում գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 

ո րո շու մը` որ պես գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի տե սակ, նա խա տես ված չէ:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծում օ րենս դիրն ամ րագ-

րել է վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկ-

յալ դա տա կան ակ տե րը: Վեր ջինս այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս ան ձին ան մի  ջա կան կար գով բո ղո քար կե լու վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

դա տա կան ակ տե րը: Վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար-

կե լու մյուս հնա րա վո րու թյու նը <<հե տաձգ ված բո ղո քար կումն >> է: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում չի սահ-

մա նել, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու ո րո շու մը հան դի սա նում է գործն ըստ էու թյան չլու-

ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակտ և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ 

հոդ վա ծում ամ րագ րե լով վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը` դրանց թվում չի նշել գոր ծի վա րույ թը կար-

ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը:

Միա ժա մա նակ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ օ րենս դի րը, կար գա վո-

րե լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում չի նա խա տե սել այն պի սի ի րա վա կար գա վո րում, 

ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա բո ղո քար կե լու գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան 

դա տա րա նի ո րո շու մը` դրա նով իսկ բա ցա ռե լով դրա օ րի նա կա նու թյունն օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյու նը, այ նինչ, ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 

դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան 

դիր քո րոշ ման` վեր ջի նիս առ կա յու թյունն անհ րա ժեշ տու թյուն է արդ յու նա վետ դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մա տեքս տում: Այս պի-

սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան 

դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն 

ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զրկում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան 



677

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն-

քից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ գոր ծի վա րույ թի կար ճու մը վա րույթն 

ա վար տե լու ինք նու րույն ձև  է, որն իր դա տա վա րա կան ձևա կեր պումն  ստա նում է ո րոշ-

ման տես քով, ուս տի կար ճե լու մա սին ո րո շու մը կա րող է բնո րոշ վել որ պես վա րույ թը եզ-

րա փա կող դա տա կան ակտ: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ և 97-րդ 

հոդ ված նե րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 

ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մադր ված վեր լու ծու թյան արդ-

յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ դա տա րա նի կող մի ց 

վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կա յաց նելն ըստ էու թյան եզ րա փա-

կում է վար չա կան գոր ծի քննու թյու նը, ա վար տում գոր ծի վա րույ թը` ա ռանց բա վա րար-

ման թող նե լով իր են թադ րա բար խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրան-

քով դա տա րան դի մած ան ձի պա հան ջը: Ա վե լին, վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 

մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն  իր ի րա վա բա նա կան հետ ևանք նե րի տե սանկ-

յու նից նման վում է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին: ՀՀ վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 80-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ կե տի հա մա ձայն` վար չա կան 

դա տա րա նը մե ր ժում է հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը, ե թե առ կա է նույն օ րենսգր քի 97-րդ 

հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քը: Հա մադ րե լով նշված հոդ ված նե րով ամ-

րագր ված ի րա վադ րույթ նե րը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ 

դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը, 

օ րեն քով նա խա տես ված ո րոշ խիստ սահ մա նա փակ դեպ քե րից բա ցի, ար գե լա փա կում է 

ան ձի` իր խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ կրկին նույն հայ ցով դա տա րան 

դի մե  լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը և  իր ա ռա ջաց րած ի րա վա կան հետ ևանք նե րի ա ռու մով 

ա ռա վել մոտ է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին:

Հա ման ման ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև ՀՀ սահ մա նադ րա-

կան դա տա րանն իր 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ: Այս ո րոշ մամբ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշել է, որ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 

ներ կա ի րա վա կար գա վո րումն  ե րով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա-

տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար կումն  ան մի  ջա կա նո րեն ամ րագր ված չէ, ին չը չի հա մա-

պա տաս խա նում ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյան, ան ձի ի րա վունք նե րի ու 

ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ-

ման ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան և մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րին, նաև 

ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ ման, այդ թվում` գոր-

ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա-

կար գա յին մո տե ցումն  ե րին, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն էա կան է հա մա րում այն 

հար ցադ րու մը, թե գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը 

բո ղո քար կե լիու թյան տե սանկյ  ու նից ա ռա վել հա մա հունչ է գործն ըստ էու թյան լու ծող 

դա տա կան ակ տե րին, թե գործն ըստ էու թյան չլու ծող (մի  ջանկյ  ալ) դա տա կան ակ տե րին 

բնո րոշ ի րա վա կար գա վո րումն  ե րին: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա-

տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծի տրա մա բա նու թյու նից բխում է, որ գոր ծի 

վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ դա տա վա րու թյու նը` որ-

պես այդ պի սին, և վա րույ թը` որ պես ըն թա ցա կարգ, ա վարտ վում են, որ պի սի պայ մա նը 

բա ցա ռում է վա րույ թի հե տա գա վերսկ սու մը: Բա ցի դրա նից, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու 

մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շումն  իր ա ռա ջաց րած ի րա վա կան հետ ևանք նե րի 

ա ռու մով ա ռա վել մոտ է գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րին: Հետ ևա բար 

մի նչև ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մի ց գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա-

տա րա նի ո րոշ ման վե րա նայ ման հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րումն  եր և  ըն-

թա ցա կար գեր նա խա տե սելն ի րա վա կի րա ռա կան պրակ տի կան պետք է ըն թա նա այն 

մո տեց մամբ, որ գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը 

են թա կա է բո ղո քարկ ման գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման 
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կա նոն նե րով` ա ռաջ նորդ վե լով մար դու և քա ղա քա ցու` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ինչ պես 

նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաս նակ ցու թյամբ մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով 

ամ րագր ված ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան, տվյ ալ դեպ քում` 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի և դ րա կար ևոր բա ղադ-

րա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի լիար ժեք և  արդ-

յու նա վետ ի րաց ման անհ րա ժեշ տու թյամբ:

 Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա-

տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, ինչ պես նաև դա տա կան բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան և մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա-

նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա-

նի ո րոշ ման ի րա վա կան բնույ թը, ինչ պես նաև ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված 

դա տա կան բո ղո քարկ ման, այդ թվում` գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին դա տա կան ակ-

տե րի բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա կար գա յին մո տե ցումն  ե րը, գտնում է, որ գոր ծի 

վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման 

գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն-

նե րը և ն պա տակ ու նե նա լով գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա-

նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, ար ձա նագ րում է. 

1. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի կող մի ց ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 97-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան կա յաց ված ո րո շու մը 

են թա կա է բո ղո քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով,

2. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քար-

կումն  ի րա կա նաց վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված 

գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման կա նոն նե րով` այն քա նով, 

որ քա նով դրանք վե րա բե րե լի են (mutatis mutandis) խնդրո ա ռար կա ո րոշ մա նը,

3. գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման դեմ բեր ված 

վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քննու թյան արդ յուն քում վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող-

մի ց կա յաց րած ո րո շու մը են թա կա է բո ղո քարկ ման ՀՀ վճռա բեկ դա տա րան` վե րաքն նիչ 

դա տա րա նի գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի` վճռա բե կու թյան կար գով 

վե րա նայ ման ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 23-րդ գլ խով սահ ման ված 

կա նոն նե րով:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն վար չա կան գոր ծը հա րուց վել է 

Ըն կե րու թյան հայ ցի հի ման վրա, ո րով վեր ջինս պա հան ջել է ան վա վեր կամ առ ո չինչ 

ճա նա չել Կո մի  տեի 13.08.2013 թվա կա նի թիվ 1215455 ու սումն  ա սի րու թյան ար ձա նագ րու-

թյու նը (հա տոր 1-ին, գ.թ. 2-5): Բա ցի այդ, սույն վար չա կան գոր ծով ներ կա յաց նե լով 

հա կընդ դեմ հայց` Տես չու թյու նը պա հան ջել է Ըն կե րու թյու նից բռնա գան ձել 3.898.915 ՀՀ 

դրամ (հա տոր 1-ին, գ.թ. 41-42):

Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ սույն վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս-

նա կիո րեն` Կո մի  տեի 13.08.2013 թվա կա նի թիվ 1215455 ու սումն  ա սի րու թյան ար ձա նագ-

րու թյունն ան վա վեր կամ առ ո չինչ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, կարճ վել է` ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված 

հիմ քով (հա տոր 1-ին, գ.թ. 120-123), իսկ Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի վճռով Տես-

չու թյան հա կընդ դեմ հայ ցը բա վա րար վել է (հա տոր 1-ին, գ.թ. 124-129):

Ըն կե րու թյու նը Վե րաքն նիչ դա տա րան է ներ կա յաց րել վե րաքն նիչ բո ղոք, ո րով բո-

ղո քարկ վել է ինչ պես Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի վճի ռը, այն պես էլ Դա տա րա նի 
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նույն թվա կա նի << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> ո րո շու մը 

(հա տոր 2-րդ, գ.թ. 8-11):

Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.04.2013 թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 17.02.2014 

թվա կա նի << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> ո րոշ ման դեմ Ըն-

կե րու թյան բե րած վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե րժ վել է ՀՀ վար չա կան դա տա վա-

րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տով սահ ման ված հիմ քով, այն 

է` բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան ակ տը, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման: Իր այդ դիր քո-

րո շու մը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ կերպ. 

<<(...) Վե րաքն նիչ դա տա րանն ար ձա նագ րու մ է, որ << Վար չա կան գոր ծի վա րու յ թը մաս նա-

կի կար ճե լու  մա սին>> ո րո շու  մը հան դի սա նու մ է մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակտ, իսկ մի  ջանկ-

յալ դա տա կան ակ տի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք կա րող է բեր վել մի այն այն դեպ քու մ, երբ ՀՀ 

վար չա կան դա տա վա րու  թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված է տվյ ալ ակ տի` 

վե րաքն նու  թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա լի նե լը: Մինչ դեռ, վար չա կան գոր ծի վա-

րու յ թը կար ճե լու  մա սին ո րո շու  մը նշված հոդ վա ծով սահ ման ված չէ որ պես բո ղո քարկ ման 

են թա կա մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակտ: Հետ ևա բար Դա տա րա նի << Վար չա կան գոր ծի վա-

րու յ թը մաս նա կի կար ճե լու  մա սին>> 17.02.2014 թվա կա նի ո րո շու  մը վե րաքն նու  թյան կար-

գով բո ղո քարկ ման են թա կա չէ (...)>> (հա տոր 2-րդ, գ.թ. 26-27):

Գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու վե րա բեր յալ վար չա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րի 

բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան և դ րա ի րաց ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գի մա սին 

վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո վեր լու ծե լով սույն գոր ծի փաս-

տա կան հան գա մանք նե րը, ինչ պես նաև նկա տի ու նե նա լով օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու-

թյունն ա պա հո վե լու և  ի րա վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի 

ա ռա քե լու թյան պատ շաճ ի րաց ման անհ րա ժեշ տու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս-

տում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը 

մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> ո րո շու մը չի կա րող հա մար վել բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա 

դա տա կան ակտ: Սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը պետք է հնա րա վո րու-

թյուն ու նե նան վի ճար կե լու այդ ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյունն ու հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը 

վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում` ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նում, քա նի որ ՀՀ 

Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր 

բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է, և գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին 

վար չա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցա-

կա յու թյունն ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զրկում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա-

նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման 

ի րա վուն քից: Այլ կերպ ա սած` սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին չի կա րե լի 

զրկել Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա կա նի << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի կար ճե-

լու մա սին>> ո րո շու մը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից: Հետ ևա բար 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ Ըն կե րու թյունն ու նի Դա տա րա նի 17.02.2014 թվա-

կա նի << Վար չա կան գոր ծի վա րույ թը մաս նա կի կար ճե լու մա սին>> ո րո շու մը Վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում բո ղո քար կե լու ի րա վունք, ո րը վեր ջինս ար դեն ի րաց րել է` Վե րաքն նիչ դա-

տա րան ներ կա յաց նե լով հա մա պա տաս խան վե րաքն նիչ բո ղոք:

Ել նե լով վե րոգր յա լից` Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով ներ-

կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղո քով Ըն կե րու թյու նը չի բո ղո քար կել այն պի սի դա տա կան ակտ, 

ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման, քա նի որ դա տա րա նի կող մի ց վար չա կան գոր ծի վա րույ-

թը կար ճե լու մա սին ո րո շում կա յաց նելն ըստ էու թյան եզ րա փա կում է վար չա կան գոր ծի 

քննու թյու նը, ա վար տում գոր ծի վա րույ թը` ա ռանց բա վա րար ման թող նե լով իր են թադ րա-

բար խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրան քով դա տա րան դի մած ան-

ձի պա հան ջը, և տվյ  ալ ան ձը պետք է այդ դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյունն օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Հետ ևա բար տվյ ալ դեպ քում 

առ կա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 

կե տով սահ ման ված հիմ քը, և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 03.04.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ 

բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման:
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Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 150-152-րդ և 163-րդ հոդ-

ված նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե 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` Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նը

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

03.04.2014 թվա կա նի << Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին>> ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:

 ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ` ստո րագ րու թյուն
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐ` ստո րագ րու թյուն ներ
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ  Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6478/05/14 

դա տա րա նի ո րո շում  2015թ.

Վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/6478/05/14

Նա խա գա հող դա տա վոր` Հ. Բեդև յան

ՈՐՈՇՈՒՄ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան

և վար չա կան պա լա տը (այ սու հետ` Վճ ռա բեկ դա տա րան)

 նա խա գա հու  թյամբ

 մաս նակ ցու  թյամբ դա տա վոր ներ

 

Ե. ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆԻ

Տ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ 

Ս. ԱՆՏՈՆՅԱՆԻ

Վ. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆԻ

Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆԻ

Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ

Ե. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆԻ 

2015 թվա կա նի հու լի սի 27-ին

քննար կե լով վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 23.01.2015 

թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րոշ ման դեմ Ա նա հիտ Եփ-

րեմ յա նի ներ կա յա ցու ցիչ Նա րեկ Ներ սիս յա նի վճռա բեկ բո ղո քը,

ՊԱՐԶԵՑ

1. Գոր ծի դա տա վա րա կան նա խա պատ մու թյու նը

Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նը հայ ցա դի մում է ներ կա յաց րել ՀՀ վար չա կան դա տա րան ընդ-

դեմ ՀՀ կա ռա վա րու թյան` ՀՀ կա ռա վա րու թյան 20.11.2008 թվա կա նի թիվ 1405-Ն ո րո շու մը 

մաս նա կիո րեն՝ Եր ևա նի Տիգ րան Մե ծի պո ղո տա թիվ 15 հաս ցեի մա սով, ան վա վեր ճա-

նա չե լու պա հան ջի մա սին:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. Դար բին յան, դա տա վոր-

ներ՝ Ա. Թով մաս յան, Ա. Ծա տուր յան, Ռ. Խան դան յան, Ա. Միր զո յան) 26.11.2014 թվա կա նի 

ո րոշ մամբ հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ վել է հայց ներ կա յաց նե լու ժամկ  ե տը բաց թողն ված 

լի նե լու և  այն վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյան բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` Դա տա րան) (նա խա գա հող դա տա վոր` Ա. 

Դար բին յան, դա տա վոր ներ՝ Ա. Թով մաս յան, Ա. Ծա տուր յան, Ռ. Խան դան յան, Ա. Միր զո-

յան) 16.12.2014 թվա կա նի ո րոշ մամբ բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը հար գե լի 

հա մա րե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե րժ վել են: 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի (այ սու հետ` Վե րաքն նիչ դա տա րան) 23.01.2015 

թվա կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան 

ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա-

սին» ո րոշ ման դեմ Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե րժ վել է:

Սույն գոր ծով վճռա բեկ բո ղոք է ներ կա յաց րել Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի պա տաս խան չի ներ կա յաց վել:
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2. Վճ ռա բեկ բո ղո քի հիմ քե րը, հիմն  ա վո րումն  ե րը և պա հան ջը 

Սույն վճռա բեկ բո ղո քը քննվում է հետև յալ հիմ քի սահ ման նե րում ներ քո հիշ յալ հիմ-

նա վո րումն  ե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը չի կի րա ռել ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սը, 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1.1-րդ կե տը, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 

24-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, ո րոնք պետք է կի րա ռեր, խախ տել է ՀՀ վար չա կան դա տա-

վա րու  թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 6-րդ մա սե րը, 133-րդ հոդ վա ծը, 137-րդ 

հոդ վա ծի 5-րդ մա սը:

Բո ղոք բե րած ան ձը նշված պնդու  մը պատ ճա ռա բա նել է հետև յալ փաս տարկ նե րով.

Վե րաքն նիչ դա տա րա նը հաշ վի չի ա ռել այն հան գա ման քը, որ վար չա կան դա տա-

րա նը չու նի վե րաքն նու թյան լիա զո րու թյուն, այդ լիա զո րու թյու նը պատ կա նում է վար չա-

կան վե րաքն նիչ դա տա րա նին: 

Բա ցի այդ, վե րաքն նու թյան ի րա վուն քը մի և նույն դա տա րա նին վե րա պա հե լը չի 

նպաս տում ի րա վուն քի զար գաց մա նը, քա նի որ սահ մա նա փա կում է վե րաքն նու թյան 

ի րա վուն քից լիար ժեք օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը: Տվյ  ալ դեպ քում ի րա վուն քի սուբ յեկ-

տը զրկվում է գոր ծի քննու թյան օբ յեկ տի վու թյու նից, ա նա չա ռու թյու նից, ար դա րա դա տու-

թյան ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նից:

Վե րաքն նիչ դա տա րանն ան տե սել է, որ վե րաքն նիչ բո ղո քը բեր վել է դա տա վա րա-

կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լը 

մե ր ժե լու մա սին ո րոշ ման դեմ, ուս տի ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-

րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը կի րա ռե լի չէր: 

Վե րոգր յա լի հի ման վրա բո ղոք բե րած ան ձը պա հան ջել է վե րաց նել Վե րաքն նիչ դա-

տա րա նի 23.01.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու-

մը:

3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և  եզ րա հան գումն  ե րը

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ սույն գոր ծով վճռա 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 բեր յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու-

թյուն ու նե նալ օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, և գտ նում է, որ տվյ ալ դեպ քում 

նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով 

վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո-

քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ար տա հայ տած 

ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը կար ևոր նշա նա կու թյուն կու նե նան նմա նա տիպ գոր ծե րով 

մի աս նա կան և կան խա տե սե լի դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու հա մար, ինչ պես նաև 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա մա րում է, որ բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տի կա պակ ցու թյամբ 

առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խնդիր: 

Վե րոգր յա լով պայ մա նա վոր ված` Վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րու մ 

անդ րա դառ նալ հետև յալ ի րա վա կան հար ցադր մա նը. արդ յո՞ք նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-

տե րի ի րա վա չա փու  թյու  նը վի ճար կե լու  վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի դա-

տա կան ակ տը վե րաքն նու  թյան կար գով նու յն դա տա րա նի կող մի ց վե րա նայ ման են թա կա 

լի նե լու  մա սին ի րա վա կար գա վո րու  մը հա մա պա տաս խա նու մ է բո ղո քարկ ման ի րա վու ն քի 

գործ նա կա նու մ ի րաց մանն ու ղղ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րու մն  ե րի հա մա կար գա յին 

տրա մա բա նու  թյանն ու  ի րա վա չափ նշա նա կու  թյա նը՝ հաշ վի առ նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու -

թյան 18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րով, « Մար դու  ի րա վու նք նե րի և հիմն  ա րար ա զա տու  թյու ն-

նե րի պաշտ պա նու  թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի (այ սու  հետ` Կոն վեն ցիա) 6-րդ 

հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ան ձի ի րա վու նք նե րի դա տա կան պաշտ պա նու  թյան արդ յու  նա-

վետ մի  ջո ցի, ար դար դա տաքն նու  թյան տարր հան դի սա ցող` դա տա րա նի մատ չե լիու  թյան 

ի րա վու ն քի ե րաշ խա վոր վա ծու  թյու  նը և լիար ժեք ի րաց ման պատ շաճ կա ռու  ցա կար գե րի 
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անհ րա ժեշ տու  թյու  նը, ինչ պես նաև դա տա կան պաշտ պա նու  թյան ինս տի տու  տի էու  թյան ու  

բո վան դա կու  թյան, դրա օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման արդ յու  նա վե տու  թյան ու  սահ մա-

նադ րա կա նու  թյան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.11.2007 

թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 և 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րո շու մն  ե րու մ ամ րագր ված 

ի րա վա կան դիր քո րո շու մն  ե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` Սահ մա նադ րու թյունն 

ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ, և ն րա նոր մե  րը գոր ծում են ան մի  ջա կա նո րեն: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ-

մա նադ րու թյա նը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան, ինչ պես նաև պե տա կան այլ մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջոց նե րի ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք ու նի 

իր խախտ ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու, ինչ պես նաև ի րեն ներ կա յաց ված մե  ղադ-

րան քի հիմն  ա 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 կողմն  ա կալ դա տա րա նի 

կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում իր գոր ծի հրա պա րա կա յին քննու թյան ի րա վունք:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տու թյու նում գոր ծում են ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի, վե րաքն նիչ 

դա տա րան նե րը և վճ ռա բեկ դա տա րա նը, իսկ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև 

մաս նա գի տաց ված դա տա րան ներ:

Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ-

վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը կամ նրան ներ-

կա յաց րած ցան կա ցած քրեա կան մե  ղադ րան քի առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա 

ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մի ց ող ջա մի տ ժամկ  ե տում ար դա րա ցի և 

հ րա պա րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

Կոն վեն ցիա յի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու րա քանչ յուր ոք, ում Կոն վեն ցիա յով ամ-

րագր ված ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը խախտ վում են, ու նի պե տա կան մար մի ն-

նե րի առջև ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցի ի րա վունք, նույ նիսկ ե թե 

խախ տու մը կա տա րել են ի պաշ տո նե գոր ծող ան ձինք:

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 ըստ էու թյան քննում է Վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա խա տես-

ված վար չա կան գոր ծե րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վար չա կան դա տա րա-

նի դա տա կան ակ տե րը կա րող են բո ղո քարկ վել մի այն վե րաքն նու թյան կար գով։ 

ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1.1-րդ կե տի հա մա ձայն՝ վար-

չա կան վե րաքն նիչ դա տա րանն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում վե րա նա յում է վար չա-

կան դա տա րա նի կա յաց րած դա տա կան ակ տե րը։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` 

վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա են վար չա կան դա տա րա նի հետև յալ 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը.

12) հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մաuին.

13) հայ ցա դի մու մը վե րա դարձ նե լու մաuին.

14) հայ ցի ա պա հո վու մը (հա կընդ դեմ ա պա հո վու մը) մե ր ժե լու, հայ ցի ա պա հով ման 

մե կ մի  ջո ցը մե կ այլ մի  ջո ցով փո խա րի նե լու, հայ ցի ա պա հո վու մը վե րաց նե լու մաuին.

15) լրա ցու ցիչ վճիռ կա յաց նե լը մե ր ժե լու մաuին.

16) վրի պակ նե րը, գրաuխալ նե րը կամ թվա բա նա կան uխալ ներն ուղ ղե լու կամ ուղ-

ղում կա տա րե լը մե ր ժե լու, վճռի պար զա բա նու մը մե ր ժե լու մաuին.

17) բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու կամ դրա վե րա կանգ-

նու մը մե ր ժե լու մաuին.

18) դա տա վա րա կան ժամկ  ետ նե րը եր կա րաձ գե լու կամ դրա եր կա րաձ գու մը մե ր ժե-

լու մաuին.
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19) կող մի ն ի րա վա հա ջոր դով փո խա րի նե լու կամ փո խա րի նու մը մե ր ժե լու մա սին, 

ինչ պես նաև եր րորդ ան ձանց դա տա վա րու թյան մե ջ ներգ րա վե լու դի մու մը մե ր ժե լու կամ 

դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի կազ մի ց եր րորդ ան ձին հա նե լու մա սին.

20) նույն օ րենսգր քի 83-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված դա տա կան ակ տե րը.

21) գոր ծի վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին, բա ցա ռու թյամբ նույն օ րենսգր քի 94-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով նա խա տես ված դեպ քի.

22) ինք նա բա ցար կի մա սին դա տա կան ակ տե րը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 133-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 

վե րաքն նիչ բո ղո քը և դ րան կից փաս տաթղ թերն ու ղարկ վում են վե րաքն նիչ դա տա րան։ 

Բո ղոք բե րո ղը վե րաքն նիչ բո ղո քը և դ րան կից փաս տաթղ թե րի պատ ճեն ներն ու ղար կում 

է դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին, իսկ բո ղո քի պատ ճե նը` դա տա կան ակ տը կա յաց-

րած վար չա կան դա տա րան։

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ նույն 

գլխով նա խա տես ված գոր ծե րը, ինչ պես նաև այդ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի 

մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քննում և լու ծում է 

վար չա կան դա տա րա նը` կո լե գիալ` 5 դա տա վո րի կազ մով:

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ 

օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը և չ պետք է հա կա սեն Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րին: 

Օ րենս դի րը, նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան և  

ան մի  ջա կան գոր ծո ղու թյան հիմն  ա րար սկզբունք նե րի գործ նա կա նում ի րա ցումն  ի րա վա-

կի րառ պրակ տի կա յում, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

օ րեն քում սահ մա նել է, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում օ րենք նե րը, ոչ մի այն պետք է 

հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը, այլ նաև չպետք է հա կա սեն Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րին: ՀՀ սահ մա նադ րա-

կան դա տա րա նը, իր 03.03.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1192 ո րոշ ման մե ջ անդ րա դառ նա լով 

օ րենք նե րի՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շումն  ե րին հա մա պա տաս խա նե լու ի րա-

վա կան խնդրին, ար տա հայ տել է այն ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, որ «Ի րա վա կան ակ տե-

րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի 9-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը մի ան շա-

նակ սահ մա նում է, որ «Օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն Սահ մա նադ րու թյա նը 

և չ պետք է հա կա սեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

ո րո շումն  ե րին», իսկ վեր ջին ներս ի մաստ ու բո վան դա կու թյուն են ստա նում, դառ նում են 

ի րա վուն քի աղբ յուր ի րենց ամ բող ջա կա նու թյան մե ջ՝ հիմ քում ու նե նա լով սահ մա նադ րա-

կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րո շումն  ե րում բազ մի ցս անդ րա դար ձել 

է ար դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան և  արդ յու նա վե տու թյան հիմն  ախն դիր նե րին` 

ա ռաջ նորդ վե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին, 3-րդ, 14-րդ, 18-րդ, 19-րդ հոդ ված նե րով, 

Կոն վեն ցիա յում և մի  ջազ գա յին ի րա վա կան այլ փաս տաթղ թե րում ամ րագր ված հիմն  ադ-

րույթ նե րով:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման 

մե ջ անդ րա դառ նա լով ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ 

ի րաց ման ի րա վա կան խնդրին` ար տա հայ տել է հետև յալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. հայ-

ցը կամ դի մու մը դա տա րան ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այն մի  ջոց ներն են, ո րոն ցով 

հիմն  ա կան ի րա վունք նե րի, այդ թվում` դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կրող 

հան դի սա ցող ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը պաշտ պան վում է իր ի րա վունք-

նե րի տա րաբ նույթ խախ տումն  ե րից, ո րոնք կա րող են կա տար վել ինչ պես հան րա յին իշ-

խա նու թյան, այն պես էլ մաս նա վոր ան ձանց կող մի ց: Իշ խա նու թյան ոտնձ գու թյուն նե րից 

ան ձի պաշտ պան վե լու ա մե  նաարդ յու նա վետ մի  ջո ցը դա տա րան դի մե  լու նրա ի րա վունքն 

է, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ինչ պես և բո լոր այլ ի րա վա կան պե տու թյուն-

նե րում ու նի սահ մա նադ րա կան (հիմն  ա րար) ի րա վուն քի բնույթ:

Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է 
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պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա պա հո վել այն թե՛ նոր մաս տեղծ, թե՛ ի րա-

վա կի րառ գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը սահ-

մա նում է օ րենս դի րը: Օ րենս դիրն այս գոր ծըն թա ցում օժտ ված է գնա հատ ման ո րո շա կի 

ա զա տու թյամբ, սա կայն սա չի նշա նա կում, որ օ րենս դիրն ի րա վա սու է սահ մա նել դա-

տա րան դի մե  լու ի րա վուն քի ի րաց մա նը վե րա բե րող ցան կա ցած ի րա վա կար գա վո րում: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված այս հիմն  ա րար ի րա վուն քի ի րաց ման կար գը 

և պայ ման նե րը նա խա տե սող ի րա վա կար գա վո րումն  ե րը պետք է նպա տակ հե տապն դեն 

ա պա հո վե լու դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի  ջոց նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ 

ե րաշ խա վո րու մը, այլ խոս քով` ար դա րա դա տու թյան պատ շաճ ի րա կա նա ցու մը և  ան ձանց 

ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի գործ նա կա նում արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 25.11.2008 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-780 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա-

վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո-

ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Ըստ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 18.07.2013 թվա կա նի 

թիվ ՍԴՈ-1037 ո րոշ ման մե ջ ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` դա տա կան ակ-

տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի նպա տա կը ոչ մի այն ներ կա յաց ված պա հան ջի մե րժ-

ման կամ բա վա րար ման ի րա վա չա փու թյան ստու գումն  է, այլև այս ինս տի տուտն այն 

հիմն  ա կան և  էա կան ի րա վա կան ե րաշ խիքն է, ո րի մի  ջո ցով ա պա հով վում է ստո րա դաս 

դա տա րա նի կող մի ց ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի հիմն  ա կան բա ղադ րա տար րե-

րի, մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով և Կոն վեն ցիա յի 

6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով նա խա տես ված դա տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի պահ պա նու-

մը։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը չի պահ պա նել հիշ յալ դա-

տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րը, քա ղա քա ցին, չու նե նա լով վե րաքն նու թյան ի րա վունք, ըստ 

էու թյան զրկվում է իր գոր ծի ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունքն արդ յու նա վե տո րեն 

ի րաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից և  ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախտ ման դեմ 

պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի  ջո ցից: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 28.11.2007 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-719 ո րոշ ման մե ջ 

ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա մա ձայն`բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի ողջ 

տրա մա բա նու թյունն ընդ հան րա պես, և  ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գի ներ սում մաս-

նա վո րա պես, հան գում է նրան, որ մի  օ ղա կի ա պօ րի նի վար քագ ծի վի ճար կու մը հաս-

ցեագր ված լի նի բա ցա ռա պես վե րա դաս ատ յա նին: Այս տրա մա բա նու թյամբ է կա ռուց-

ված ՀՀ ար դա րա դա տա կան հա մա կար գի ներ սում բո ղո քարկ ման ողջ մե  խա նիզ մը: Ըստ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.02.2015 թվա կա նի թիվ ՍԴՈ-1190 ո րոշ ման մե ջ ար-

տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման` մաս նա գի տաց ված ար դա րա դա տու թյան, այդ 

թվում`վար չա կան ար դա րա դա տու թյան, ինս տի տու տի ներդ րու մը, ի թիվս այլ նի, նպա-

տակ է հե տապն դում ա ռա ջին հեր թին ա պա հո վել տվյ ալ ո լոր տում դա տա կան պաշտ-

պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման արդ յու նա վե տու թյու նը և լիար ժե քու թյու նը՝ ար դա րա-

դա տու թյան այդ տե սա կին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ: Սա կայն 

դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո-

տել կամ կան խել դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ-

րա տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի լիար ժեք և  արդ-

յու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ի մաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 18-րդ 

հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն քը կամ դրա ի րաց մանն ար գելք հան դի սա նալ:

Վե րո հիշ յալ ի րա վա կան նոր մե  րի և ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նշված ո րո-

շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյան 

արդ յուն քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու-

նում ե րաշ խա վոր վում են արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան և  ար դար դա-

տաքն նու թյան հիմն  ա կան ի րա վունք նե րը, և ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը սահ մա նում է օ րենս դի-

րը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի 
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կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո ղո քարկ ման ի րա վունքն է: Բո ղո քարկ ման ինս տի տուտն 

ի րա վա կան մի  ջոց է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շա կի ըն թա ցա կար գի մի  ջո ցով 

գործ նա կա նում ա պա հո վել դա տա կան սխալ նե րի բա ցա հայ տու մը և  ուղ ղու մը` դրա նով 

իսկ նպաս տե լով ար դա րա դա տու թյան նպա տակ նե րի գործ նա կա նում ի րա կա նաց մա նը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 92-րդ հոդ վա ծով Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տու թյու նում սահ ման-

ված է դա տա կան ե ռաս տի ճան հա մա կարգ, ո րը գոր ծում է դա տա կան ներ հա մա կար գա-

յին աս տի ճա նա կար գու թյան հի ման վրա, ին չը են թադ րում է վե րա դաս դա տա կան ատ յա-

նի կող մի ց ստո րա դաս դա տա կան ատ յա նի բո ղո քարկ ման են թա կա դա տա կան ակ տե րի 

վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն:

Օ րենս դի րը ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ մա նել է վար չա կան 

ար դա րա դա տու թյան բնա գա վա ռում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված դա տա-

կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը, ՀՀ դա տա կան 

օ րենսգր քով և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ մա նել է վար չա կան 

դա տա րա նի և վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա ռուց ված քա յին ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը և գոր ծա ռու թա յին հատ կա նիշ ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: ՀՀ վար չա-

կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում օ րենս դի րը սահ մա նել է նաև Սահ մա նադ րու թյամբ 

ե րաշ խա վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից 

մե  կի` բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման կար գը և պայ ման նե րը: ՀՀ վար չա կան 

դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծում օ րենս դիրն ամ րագ րել է վե րաքն նու-

թյան կար գով բո ղո քարկ ման են թա կա վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան 

ակ տե րը: Բո ղո քար կումն  այն ի րա վա կան մի  ջոցն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ան-

ձին ան մի  ջա կան կար գով բո ղո քար կե լու վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան 

ակ տե րը: Վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը բո ղո քար կե լու մյուս 

հնա րա վո րու թյու նը <<հե տաձգ ված բո ղո քար կումն >> է: Նա խա տե սե լով, որ վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք բեր վում է վար չա-

կան վե րաքն նիչ դա տա րան, մի ա ժա մա նակ, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա-

փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա-

տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ օ րենս դի րը նա խա տե սել է, որ նոր մա տիվ 

ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քննում 

և լու ծում է վար չա կան դա տա րա նը` կո լե գիալ` 5 դա տա վո րի կազ մով: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն ամ րագ րում է, որ ՀՀ ի րա վա կան 

հա մա կար գում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյունն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ և ն րա 

նոր մե  րը գոր ծում են ան մի  ջա կա նո րեն: Օ րենս դի րը, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա-

վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ 

դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ նա խա տե սե լով բա ցա ռու թյուն, կար գա-

վո րել է բա ցա ռա պես եր կու հարց. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը 

վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ-

տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քննող մարմն  ի, ինչ պես նաև այդ մարմն  ի կազ-

մի  հետ կապ ված հար ցե րը: Իսկ մի  շարք այլ կար ևոր հար ցեր, ինչ պի սիք են վե րաքն նիչ 

բո ղոք նե րի քննու թյան կար գը, այդ բո ղոք նե րը քննե լու ըն թաց քում վար չա կան դա տա րա-

նի լիա զո րու թյուն նե րը, բո ղոք նե րի քննու թյան արդ յուն քում ըն դուն վե լիք ակ տե րի հնա-

րա վոր տար բե րակ ներն առ հա սա րակ կար գա վոր ված չեն: Այս պի սով, օ րենս դի րը նա խա-

տե սե լով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը վար չա կան վե րաքն նիչ 

դա տա րա նում ան մի  ջա կա նո րեն բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը, վե րա պա հում է կա տա րել 

նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով 

վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի 

հար ցում, մի ա ժա մա նակ, չկար գա վո րե լով թե ինչ ըն թա ցա կար գով է վար չա կան դա տա-

րա նը քննե լու նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա-

բեր յալ գոր ծե րով մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը: 

Սույն գոր ծով քննու թյան ա ռար կա հար ցը դի տար կե լով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
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տա րա նի վե րո հիշ յալ ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րի լույ սի ներ քո` Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ ա ռա ջին՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի-

ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե-

րի վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը, ինչ պես նաև նմա նա տիպ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րան ներ կա-

յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի քննու թյան և լուծ ման որ ևի ցե ըն թա ցա կարգ և/ կամ լիա-

զո րու թյուն նա խա տես ված լի նե լու բա ցա կա յու թյունն ար գե լա փա կում է ոչ մի այն դա տա-

րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քը, այլև ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զր կում է դա տա կան 

պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` դա-

տա կան ակ տը բո ղո քար կե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից: Երկ րորդ՝ նոր մա տիվ ի րա-

վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան 

դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման վե րա բեր յալ բա ցա ռու թյուն 

նա խա տե սե լիս ամ բող ջա պես հաշ վի չեն առն վել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե-

րը հի շա տակ ված հստակ և հետ ևո ղա կան ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը։ Օ րենս դի րը բա-

վա րար հետ ևո ղա կա նու թյուն չի ցու ցա բե րել քննու թյան ա ռար կա հար ցի վե րա բեր յալ ՀՀ 

սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րին ներ դաշ նակ և հա մա հունչ 

օ րենսդ րա կան կա նո նա կար գումն  ե րը զար գաց նե լու ա ռու մով, ինչ պես նաև չի ա պա հո վել 

ի րա վա կան օ րեն քին ներ կա յաց վող ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան, ճշգրտու թյան և կան-

խա տե սե լիու թյան ո րակ նե րը: Եր րորդ` դա տա վա րա կան որ ևէ ա ռանձ նա հատ կու թյուն 

կամ ըն թա ցա կարգ չի կա րող խո չըն դո տել կամ կան խել դա տա րան դի մե  լու ի րա վուն-

քի արդ յու նա վետ ի րաց ման հնա րա վո րու թյա նը, ի մաս տազր կել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 

18-րդ և 19-րդ հոդ ված նե րով ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րը կամ դրանց գործ նա կա-

նում ի րաց ման ար գելք հան դի սա նալ: Ս տո րա դաս դա տա րան նե րի դա տա կան ակ տե րը 

վե րա նա յե լու լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, ի թիվս այլ նի, կար ևոր ե րաշ-

խիք է նաև դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տը՝ նյու թա կան և  ըն թա ցա կար-

գա յին օ րենսդ րա կան այն պի սի կար գա վո րու մը, որն ա պա հո վի ան ձի ի րա վունք նե րի ու 

ա զա տու թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի արդ յու նա վետ և լիար ժեք 

ի րա կա նա ցու մը: Նշ ված հա մա տեքս տում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հա տուկ կար ևո րում է 

դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տի հա մա կար գա յին ամ բող ջա կա նու թյու-

նը և գործ նա կա նում կի րառ ման արդ յու նա վե տու թյունն ա պա հո վող կա ռու ցա կար գա յին 

ու օ րենսդ րա կան հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք նե րի առ կա յու թյու նը, ինչն անհ րա ժեշտ է 

դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման լիար ժե քու թյան հա մար:

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 

ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի -

ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 

ե րաշ խա վո րու մը կընդ լայ նի դա տա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան և  օբ յեկ-

տի վու թյան նկատ մամբ հան րա յին վստա հու թյու նը, կա պա հո վի խախտ ված ի րա վունք նե-

րի լիար ժեք վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը, թույլ կտա վե րա դաս ատ յա նի դա տա-

րա նին վե րաց նել ստո րա դաս ատ յա նի թույլ տված դա տա կան սխալ նե րը, ուղղ ված կլի նի 

վե րա դաս դա տա կան ատ յան նե րի մատ չե լիու թյան ա պա հով մա նը և կն պաս տի դա տա-

կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րաց ման լիար ժե քու թյա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րանն 

ար ձա նագ րում է, որ դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը վե րա դաս դա տա րա նի կող-

մի ց դա տա կան ակ տի վե րա նայ ման՝ ան ձի ի րա վունքն է, ո րը հետ ևո ղա կա նո րեն պետք է 

իր ար տա ցո լու մը գտնի ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում:

Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 

օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա ծում սահ ման ված ի րա վա կար գա վո րու մը չի հա մա պա տաս-

խա նում ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը նշված ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րին, 

ինչ պես նաև չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան, ճշգրտու թյան և կան-

խա տե սե լիու թյան պար տա դիր ո րակ նե րին: ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 

22-րդ գլ խով նա խա տես ված վե րաքն նիչ վա րույ թի հստակ կա նո նա կարգ ման պայ ման-

նե րում նույն օ րենսգր քի 196-րդ հոդ վա ծում առ կա ի րա վա կար գա վո րումն  իր տրա մագ ծո-
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րեն հա կա ռակ կար գա վոր մամբ ար գե լա փա կում է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն-

քը` ան ձին ոչ ի րա վա չա փո րեն զրկե լով դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան 

ի րա վուն քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող` դա տա կան ակ տը վե րա դաս դա տա րա նում 

բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հիմք ըն դու նե լով Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան և  ան-

մի  ջա կան գոր ծո ղու թյան հիմն  ա րար սկզբունք նե րը, ան ձի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու-

թյուն նե րի դա տա կան պաշտ պա նու թյան, դա տա կան բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի սահ մա-

նադ րա կան և մի  ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

վե րը նշված ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րո շումն  ե րը, ինչ պես նաև 

ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում ներդր ված դա տա կան բո ղո քարկ ման ընդ հա նուր հա յե ցա-

կար գա յին մո տե ցումն  ե րը և ն պա տակ ու նե նա լով բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րը նշված ո րո շումն  ե րում ար տա հայ տած ի րա վա-

կան դիր քո րո շումն  ե րը ներդ նել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի հիմ քում, ար ձա նագ րում է. 

1. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րը են թա կա են բո ղո-

քարկ ման վե րաքն նու թյան կար գով` վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րան,

2. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի դեմ բեր ված վե րաքն-

նիչ բո ղոք նե րը են թա կա են քննու թյան և լուծ ման վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

կող մի ց կո լե գիալ` 5 դա տա վո րի կազ մով,

3. նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ 

գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քար կումն  ի րա-

կա նաց վում է ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված մի  ջանկյ  ալ դա-

տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա մար սահ ման ված ընդ հա նուր ի րա վա կար գա վո րում-

նե րով` այն քա նով, որ քա նով դրանք վե րա բե րե լի են խնդրո ա ռար կա ո րոշ մա նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կի րա ռու  մը սու յն գոր ծի 

փաս տե րի նկատ մամբ.

Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 23.01.2015 թվա-

կա նի ո րոշ մամբ Դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամ-

կե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» 

ո րոշ ման դեմ Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե րժ վել է ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով սահ ման-

ված հիմ քով, այն է` բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան ակ տը, որն ընդ դատ յա չէ վե րաքն նիչ 

դա տա րա նին: Իր այդ դիր քո րո շու մը Վե րաքն նիչ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես, պատ-

ճա ռա բա նել է հետև յալ կերպ. (...) նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու  թյու  նը 

վի ճար կե լու  վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ-

տե րի դեմ բեր ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը քննու մ և լու  ծու մ է վար չա կան դա տա րա նը, ու ս-

տի Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նի վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու  նու  մը են թա կա է մե րժ ման (...) (գ.թ. 

53-54):

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր-

ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տե րի վե րաքն նու թյան կար գով 

բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան մա սին վե րոգր յալ ի րա վա կան դիր քո րո-

շումն  ե րի լույ սի ներ քո վեր լու ծե լով սույն գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րը, ինչ պես 

նաև նկա տի ու նե նա լով օ րեն քի մի ա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու և  ի րա վուն քի 

զար գաց մա նը նպաս տե լու ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ա ռա քե լու թյան պատ շաճ ի րաց ման 

անհ րա ժեշ տու թյու նը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը փաս տում է, որ սույն գոր ծով Դա տա րա նի 

16.12.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր-

դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը չի կա րող հա մար-

վել վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քարկ ման ոչ են թա կա դա տա կան ակտ: Սույն գոր ծով 

դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան վի ճար կե լու այդ 
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ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյունն ու հիմն  ա վոր վա ծու թյու նը վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում` 

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նում, քա նի որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա-

վոր ված դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե  կը բո-

ղո քարկ ման ի րա վունքն է, և նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի-

ճար կե լու վե րա բեր յալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի մի  ջանկյ  ալ դա տա կան ակ տի 

բո ղո քարկ ման ի րա վա կան հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյունն ան ձին ոչ ի րա վա չա փո-

րեն զրկում է դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա ղադ րա-

տարր հան դի սա ցող դա տա կան ակ տը վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում բո ղո քար կե լու 

ի րա վուն քից: Այլ կերպ ա սած` սույն գոր ծով դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րին չի կա-

րե լի զրկել Դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի « Բաց թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը 

վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո-

շու մը վե րաքն նու թյան կար գով բո ղո քար կե լու ի րա վուն քից: Հետ ևա բար Վճ ռա բեկ դա-

տա րա նը գտնում է, որ Ա նա հիտ Եփ րեմ յանն ու նի Դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի « Բաց 

թողն ված դա տա վա րա կան ժամկ  ե տը վե րա կանգ նե լու մի ջ նոր դու թյու նը և հայ ցա դի մու մի  

ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը Վե րաքն նիչ դա տա րա նում բո ղո քար կե լու ի րա-

վունք, ո րը վեր ջինս ար դեն ի րաց րել է` Վե րաքն նիչ դա տա րան ներ կա յաց նե լով հա մա-

պա տաս խան վե րաքն նիչ բո ղոք:

Վե րը նշված վեր լու ծու թյուն նե րի լույ սի ներ քո Վճ ռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում 

է, որ սույն գոր ծով Ա նա հիտ Եփ րեմ յա նի կող մի ց կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րը (վե-

րաքն նիչ դա տա րան` Դա տա րա նի 16.12.2014 թվա կա նի ո րոշ ման դեմ վե րաքն նիչ բո ղոք 

ներ կա յաց նե լու տես քով) չի կա րե լի ո րա կել որ պես այն պի սի դա տա կան ակ տի բո ղո քար-

կում, ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման, քա նի որ տվյ ալ ան ձը վե րա դաս դա տա կան ատ յա-

նում այդ դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյունն օ րեն քով սահ ման ված կար գով վի ճար կե-

լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն պետք է ու նե նա: Հետ ևա բար քննարկ վող պա րա գա յում 

առ կա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ 

կե տով սահ ման ված հիմ քը, և Վե րաքն նիչ դա տա րա նի 23.01.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ 

բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը են թա կա է վե րաց ման:

Այս պի սով, սույն վճռա բեկ բո ղո քի հիմ քի առ կա յու թյու նը Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դի-

տում է բա վա րար` ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 152-րդ և 163-րդ հոդ ված-

նե րի ու ժով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի ո րո շու մը վե րաց նե լու հա մար:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր ված հիմն  ա վո րումն  ե րը և ղե կա վար վե լով ՀՀ վար-

չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 153-րդ, 169-րդ և 171-րդ հոդ ված նե րով` Վճ ռա բեկ 

դա տա րան

ՈՐՈՇԵՑ

1. Վճ ռա բեկ բո ղո քը բա վա րա րել: Վե րաց նել ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի 

23.01.2015 թվա կա նի « Վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մե ր ժե լու մա սին» ո րո շու մը։

2. Ո րո շումն  օ րի նա կան ու ժի մե ջ է մտնում կա յաց ման պա հից, վերջ նա կան է և բո-

ղո քարկ ման են թա կա չէ:
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